
З А П О В Е Д 
 

 

 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 
 

 

01.07.2019 г.                                    № ОХ – 612                                              София 
 

Съдържание: Обявяване на конкурс за заемане на свободна длъжност 

„Командир на курсантска рота-преподавател” във ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“. 
 

На основание чл. 26, т. 6 и т. 15, чл. 31, ал. 1 и чл. 94, ал. 1 от Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България, т. 14, б „б“ от РНС от 

2002 г. за привеждане на акта за създаване на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в 

съответствие със ЗОВСРБ и Закона за висшето образование и във връзка с 

предложения на Академичния съвет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (протокол № 

103/30.05.2019 г.), 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

1. Обявявам свободна длъжност „Командир на курсантска рота – 

преподавател” за нуждите на Батальон за подготовка на курсанти във ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ – 1 (едно) място за военнослужещ. 

 област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”; 

 професионално направление 9.2. „Военно дело”; 

 учебни дисциплини: „Организация и водене на общовойсковия бой“, 

„Строева подготовка“. 

2. Изисквания към кандидатите: 

а) да притежават военно звание „капитан-лейтенант“/„капитан“ с код на 

длъжността 1219 5012 ко1; 

б) да притежават военноотчетна специалност 3011, 3021, 3031, 3041, 

3051, 1011; 

в) да притежават образователно квалификационна степен не по-ниска от 

„бакалавър”; 

г) да притежават разрешение за достъп до класифицирана информация с 

ниво „Секретно” и „NS” (кандидатите, които нямат такова разрешение следва 

да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на 

класифицираната информация). 

3. В едномесечен срок от издаването на заповедта кандидатите да 

подадат рапорт до началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, към който да 

приложат: 

  кадрова справка (изготвена от кадровия орган по местослужене); 



 заверено копие на дипломата („вярно с оригинала“) за образователно-

квалификационна степен „бакалавър по военно дело” с приложението към нея; 

 удостоверение за признато висше образование на образователно-

квалификационна степен „бакалавър по военно дело”, ако дипломата е издадена 

от чуждестранно висше училище; 

 копие на документите от последното атестиране, заверено от кадровия 

орган по местослужене; 

 копие на разрешението за достъп до класифицирана информация. 

4. В едномесечен срок от подаването на документите, началникът на 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ да:  

 назначи комисия, която да провери постъпилите документи, да 

допусне кандидатите, да проведе интервю и да ги класира; 

– изпрати в дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ 

препис-извлечение на протокола от заседанието на академичния съвет с 

решението за определяне на кандидата за заемане на свободната длъжност. 

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

публикуването на заповедта в интернет страницата на Министерството на 

отбраната. 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на 

дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната”. 

 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  

 
 

                  КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 
 


