
 

З А П О В Е Д 
 

 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

 

18.02.2010 г.                                  № ОХ -  113                                     гр.  София 
 

 

Съдържание: 

 

 

Относно обявяване на конкурси за научни звания за щатно 

осигурени длъжности от научно-преподавателския състав 

на Висшето военноморско училище „Н.Й. Вапцаров”. 

 
 

На основание чл. 26, т. 15 и чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България, чл. 50, ал. 1 от Закона за висшето 

образование, чл. 37.1, чл. 38, чл. 51.1 и чл. 51.3 от Правилника за прилагане на 

Закона за научните степени и научните звания, във връзка с чл. 43, ал. 2  и чл. 44, 

ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България и в изпълнение на раздел II, т. 5, т. 21 и т. 26 от МЗ № ОХ-

584/27.09.2004 г.  
 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

I. Обявявам конкурси за научни звания за щатно-осигурени длъжности на 

научно-преподавателския състав за нуждите на Висшето военноморско училище 

„Н. Й. Вапцаров”, както следва: 

 

1. За научно звание „доцент” по научна специалност 02.14.14 

„Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища” 

(учебна дисциплина „Теория, устройство и осигуряване мореходността на 

кораба”) в катедра „Техническа механика” на факултет „Инженерен”- 1 (едно) 

място, за цивилен служител. 

 

1.1. Изисквания към кандидатите: 

- да притежават образователна и научна степен „доктор” по научна 

специалност 02.14.12 „Управление на кораби и корабоводене” или 02.14.14 

„Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища”; 

- да имат не по-малко от 2 (две) години плавателен стаж; 

- да имат достъп до класифицирана информация с ниво „За служебно 

ползване”. 

 

1.2. Необходими документи за участие в конкурса: 

- заявление до началника на Висшето военноморско училище „Н. Й. 

Вапцаров” за допускане до участие в конкурса; 

- автобиография; 

- копие на дипломата за завършено висше образование; 

- копие от дипломата за образователна и научна степен „доктор”; 

- научни трудове; 



 

- творческа автобиография със списък на научни трудове, в т.ч. автореферат 

на дисертацията, научни публикации, отпечатани в периодични научни списания 

или научни тематични сборници, самостоятелни или колективни научни студии и 

монографии (ако има такива); 

- справка за научнопопулярни и публицистични статии, изнесени доклади и 

беседи, резюмета, авторски свидетелства, други творчески изяви на кандидата, 

включително участия в национални или международни симпозиуми, конференции, 

членство в международни организации и други (ако има такива); 

- протокол от заседание на научното звено, при участие с хабилитационен 

труд; 

- медицинско свидетелство за работа; 

- свидетелство за съдимост; 

- документ за трудов стаж. 
 

1.3. Срок за подаване на документите: 3 (три) месеца от датата на 

публикуване на обявата в „Държавен вестник”. За дата на подаване на 

документите от кандидатите да се счита датата на завеждане на същите в 

деловодството на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”. 

 

2. За научно звание „доцент” по научна специалност 02.03.04 „Технология 

и организация на корабостроенето и кораборемонта” (учебна дисциплина 

„Технология на машиностроителните материали” раздел „Заваряване в 

корабостроенето и кораборемонта”) в катедра „Кораборемонт” на факултет 

„Инженерен”- 1 (едно) място, за цивилен служител. 
 

2.1. Изисквания към кандидатите: 

- да имат не по-малко от 5 (пет) години преподавателски стаж по учебна 

дисциплина „Технология на машиностроителните материали”; 

- да имат достъп до класифицирана информация с ниво „За служебно 

ползване”.  

 

2.2. Необходими документи за участие в конкурса: 

- заявление до началника на Висшето военноморско училище „Н. Й. 

Вапцаров” за допускане до участие в конкурса; 

- автобиография; 

- копие на дипломата за завършено висше образование; 

- копие от дипломата за образователна и научна степен „доктор”; 

- научни трудове или хабилитационен труд (ако лицето кандидатства с 

такъв); 

- творческа автобиография със списък на научни трудове, в т.ч. автореферат 

на дисертацията, научни публикации, отпечатани в периодични научни списания 

или научни тематични сборници, самостоятелни или колективни научни студии и 

монографии (ако има такива); 

- справка за научнопопулярни и публицистични статии, изнесени доклади и 

беседи, резюмета, авторски свидетелства, други творчески изяви на кандидата, 



 

включително участия в национални или международни симпозиуми, конференции, 

членство в международни организации и други (ако има такива); 

- протокол от заседание на научното звено, при участие с хабилитационен 

труд; 

- медицинско свидетелство за работа; 

- свидетелство за съдимост; 

- документ за трудов стаж. 
 

2.3. Срок за подаване на документите: 3 (три) месеца от датата на 

публикуване на обявата в „Държавен вестник”. За дата на подаване на 

документите от кандидатите да се счита датата на завеждане на същите в 

деловодството на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”. 

 

3. За научно звание „доцент” по научна специалност 01.02.03 „Строителна 

механика, съпротивление на материалите” (учебна дисциплина 

„Съпротивление на материалите”) в катедра „Техническа механика” на факултет 

„Инженерен”- 1 (едно) място, за цивилен служител. 
 

3.1. Изисквания към кандидатите: 

- да притежават образователна и научна степен „доктор” по научна 

специалност 01.02.03 „Строителна механика, съпротивление на материалите”; 

- да имат достъп до класифицирана информация с ниво „За служебно 

ползване”. 
 

3.2. Необходими документи за участие в конкурса: 

- заявление до началника на Висшето военноморско училище „Н. Й. 

Вапцаров” за допускане до участие в конкурса; 

- автобиография; 

- копие на дипломата за завършено висше образование; 

- копие от дипломата за образователна и научна степен „доктор”; 

- научни трудове или хабилитационен труд (ако лицето кандидатства с 

такъв); 

- творческа автобиография със списък на научни трудове, в т.ч. автореферат 

на дисертацията, научни публикации, отпечатани в периодични научни списания 

или научни тематични сборници, самостоятелни или колективни научни студии и 

монографии (ако има такива); 

- справка за научнопопулярни и публицистични статии, изнесени доклади и 

беседи, резюмета, авторски свидетелства, други творчески изяви на кандидата, 

включително участия в национални или международни симпозиуми, конференции, 

членство в международни организации и други (ако има такива); 

- протокол от заседание на научното звено, при участие с хабилитационен труд; 

- медицинско свидетелство за работа; 

- свидетелство за съдимост; 

- документ за трудов стаж. 
 



 

3.3. Срок за подаване на документите: 3 (три) месеца от датата на 

публикуване на обявата в „Държавен вестник”. За дата на подаване на 

документите от кандидатите да се счита датата на завеждане на същите в 

деловодството на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”. 

 

4. За научно звание „доцент” по научна специалност 01.01.04 

„Математика” (учебна дисциплина „Математически анализ”) в катедра 

„Математика и информатика” на факултет „Инженерен”- 1 (едно) място, за 

цивилен служител. 
 

4.1. Изисквания към кандидатите: 

- да имат достъп до класифицирана информация с ниво „За служебно 

ползване”. 

 

4.2. Необходими документи за участие в конкурса: 

- заявление до началника на Висшето военноморско училище „Н. Й. 

Вапцаров” за допускане до участие в конкурса; 

- автобиография; 

- копие на дипломата за завършено висше образование; 

- копие от дипломата за образователна и научна степен „доктор”; 

- научни трудове или хабилитационен труд (ако лицето кандидатства с 

такъв); 

- творческа автобиография със списък на научни трудове, в т.ч. автореферат 

на дисертацията, научни публикации, отпечатани в периодични научни списания 

или научни тематични сборници, самостоятелни или колективни научни студии и 

монографии (ако има такива); 

- справка за научнопопулярни и публицистични статии, изнесени доклади и 

беседи, резюмета, авторски свидетелства, други творчески изяви на кандидата, 

включително участия в национални или международни симпозиуми, 

конференции, членство в международни организации и други (ако има такива); 

- протокол от заседание на научното звено, при участие с хабилитационен 

труд; 

- медицинско свидетелство за работа; 

- свидетелство за съдимост; 

- документ за трудов стаж. 
 

4.3. Срок за подаване на документите: 3 (три) месеца от датата на 

публикуване на обявата в „Държавен вестник”. За дата на подаване на 

документите от кандидатите да се счита датата на завеждане на същите в 

деловодството на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”. 

 

5. За научно звание „асистент” по научна специалност 01.03.00 „Физика” 

(учебна дисциплина „Физика”) в катедра „Математика и информатика” на 

факултет „Инженерен” - 1 (едно) място, за цивилен служител. 
 

5.1. Изисквания към кандидатите: 



 

- да имат достъп до класифицирана информация с ниво „За служебно 

ползване”.  
 

5.2. Необходими документи за участие в конкурса: 

- заявление до началника на Висшето военноморско училище „Н. Й. 

Вапцаров” за допускане до участие в конкурса; 

- автобиография; 

- копие на дипломата за завършено висше образование и придобита 

образователно-квалификационна степен; 

- копия от диплома за научна степен и свидетелство за научно звание, ако 

имат такива; 

- списък на научни трудове, в т.ч. автореферат на дисертацията (ако 

кандидатът има научна степен), научни публикации, отпечатани в периодични 

научни списания или научни тематични сборници, самостоятелни или колективни 

научни студии и монографии (ако имат такива); 

- справка за научнопопулярни и публицистични статии, изнесени доклади и 

беседи, резюмета, авторски свидетелства, други творчески изяви на кандидата, 

включително участия в национални или международни симпозиуми, 

конференции, членство в международни организации и др. (ако имат такива); 

- свидетелство за съдимост; 

- медицинско свидетелство за работа. 
 

5.3. Срок за подаване на документите - 1 (един) месец от датата на 

публикуване на обявата в „Държавен вестник”. За дата на подаване на 

документите от кандидатите се счита датата на завеждане на същите в 

деловодството на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”. 
 

II. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността” да организира 

публикуването на заповедта в интернет страницата на Министерството на 

отбраната. 

 

III. Началникът на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” да 

организира проверката от органите на ДАНС на кандидатите за участие в 

конкурсите, съгласно т. 1.5. от заповед на министъра на отбраната № ОХ-

686/15.09.2009 г. 

 

 

 

IV. Началникът на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” да 

организира провеждането на конкурсите в съответствие със Закона за висшето 

образование и Закона за научните степени и научните звания и с правилниците за 

тяхното прилагане. 

 



 

V. Началникът на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” в срок 

от 3 (три) месеца от провеждането на избора да назначи спечелилите конкурси по 

т. I 1, 2, 3 и 4. 

 

VI. Началникът на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” да 

назначи в срок от 1 (един) месец спечелилия конкурса по т. I 5. 

 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция 

„Управление на човешките ресурси”. 

 

 

 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

АНЮ АНГЕЛОВ 

 

 

 

 


