
З А П О В Е Д  

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 

06.04.2020 г.            № ОХ - 304              София 
 

Съдържание:  Промяна на срокове, определени в заповеди на министъра 

на отбраната, по обявени конкурси за заемане на 

академични длъжности във военните академии и висшите 

военни училища. 

На основание чл. 26, т. 6 и т. 15, чл. 31, ал. 1 и във връзка с § 24 и § 52 

от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 

Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. с ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.) 

З А П О В Я Д В А M:  

1. Считано от 13 март 2020 г., определените срокове и процедури по 

обявените със заповеди на министъра на отбраната конкурси за заемане на 

академични длъжности във военните академии и висшите военни училища 

спират да текат, както следва: 

1.1. В заповед на министъра на отбраната № ОХ-84/27.01.2020 г. 

относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в 

Националния военен университет „Васил Левски“; 

1.2. В заповед на министъра на отбраната № ОХ-171/21.02.2020 г. 

относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ 

във Военномедицинска академия; 

1.3. В заповед на министъра на отбраната № ОХ-173/24.02.2020 г. 

относно обявяване на конкурс за заемане на свободна длъжност 

„преподавател” в Националния военен университет „Васил Левски”; 

1.4. В заповед на министъра на отбраната № ОХ-180/25.02.2020 г. 

относно обявяване на конкурс за заемане на академичнa длъжност „доцент“ 

във Военна академия „Георги Стойков Раковски”; 

1.5. В заповед на министъра на отбраната № ОХ-186/26.02.2020 г. 

относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен 

асистент“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски“. 

2. Сроковете на обявените конкурси със заповеди на министъра на 

отбраната през 2019 г., чиито процедури не са завършили до 13.03.2020 г., 

спират да текат до отмяна на извънредното положение на територията на 

Република България. 

3. Началниците на Военна академия „Г. С. Раковски“, висшите военни 

училища, ВМА и Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ в обявените 



със свои заповеди конкурси за заемане на академични длъжности, да 

направят необходимите изменения за спиране на сроковете. 

4. След отмяна на извънредното положение на територията на 

Република България, сроковете по конкурсите по тт. 1, 2 и 3 да продължат да 

текат, пропорционално на оставащия период за всяка конкретна процедура, с 

отчитане на срока преди тяхното преустановяване. 

5. Да се преустанови обявяването на конкурси за заемане на свободни 

академични длъжности и назначаване на инструктори във военните 

академии, висшите военни училища и Института по отбрана „Професор 

Цветан Лазаров”, за периода на извънредното положение на територията на 

Република България. 

6. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността и протокол” да 

организира публикуването на настоящата заповед на интернет страницата на 

Министерството на отбраната. 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 


