
З А П О В Е Д 
 

 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 
 

 

16.10.2019 г.                                     № ОХ -  936                                            София 

 
 

Съдържание: Обявяване на конкурси за заемане на свободни длъжности 

„Командир на курсантски взвод-преподавател” в Националния 

военен университет „Васил Левски” 

 

 

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. 15, б. „б“ от РНС от 2002 

г. за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, 

Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот 

Волов“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Национален 

военен университет „Васил Левски“ (изм. ДВ, бр. 37 от 04.5.2018г.), чл. 64а, ал. 1 и 

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

Република България и във връзка с предложения на Академичния съвет на 

Националния военен университет „Васил Левски” (протокол № 149/27.08.2019г.), 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

1. Обявявам свободни длъжности „Командир на курсантски взвод – 

преподавател” за нуждите на Курсантски батальон във факултет „Общовойскови“ 

на Националния военен университет „Васил Левски” – 2 (две) места за 

военнослужещи. 

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

 професионално направление 9.2. „Военно дело”. 

2. Изисквания към кандидатите: 

а) да притежават военно звание „капитан“, „старши лейтенант“ или 

„лейтенант” с код на длъжността 1216 4011 ко1, 1116 4011 ко1 или 1016 4011 ко1; 

б) да притежават военноотчетна специалност: 1011, 1201, 1301, 1401, 1501, 

1701, 4011, 4101, 5011, 5101, 5201, 5301, 7201, 7401; 

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

„бакалавър”; 

г) да притежават разрешение за достъп до класифицирана информация с 

ниво „секретно” (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 Националния военен университет „Васил Левски”, към 

който да приложат: 

  кадрова справка (изготвена от кадровия орган по местослужене); 

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

квалификационна степен „бакалавър”; 

 заверено копие на дипломата („вярно с оригинала“) за признато висше 

образование, 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 

(кандидатите, които нямат такова разрешение да подадат изискуемите документи 

по чл. 147 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната 

информация, необходими за започване на процедура по проучването им за 

получаване на съответното ниво на достъп). 

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

Националния военен университет „Васил Левски” 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 

 
 

 


