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З А П О В Е Д 

НА НАЧАЛНИКА НА ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ 

„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 

 

 

 

15.11.2021 г.           № РД -03-713           гр. Долна Митрополия 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на вакантни академични 

длъжности за „асистент“ цивилен служител във 

Висше военновъздушно училище „Георги 

Бенковски“. 

На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България от Закона за развитие  на академичния състав в 

Република България, Глава трета, Раздел I от Правилника за прилагане на 

закона за развитие на академичния състав, чл. 60, ал. 2 от Правилника за 

устройството и дейността на ВВВУ „Георги Бенковски“, във връзка със 

заповед № ОХ-926/19.11.2018 г. на министъра на отбраната на Република 

България, относно условията и реда за заемане и назначаване на длъжности 

от научно-преподавателския състав и на длъжност “инструктор”, “старши 

инструктор” във военна академия, висшите военни училища, 

Военномедицинска академия и Института по отбрана “Професор Цветан 

Лазаров” и решение на Академичния съвет на ВВВУ “Георги Бенковски” с 

Протокол № 31/27.10.2021 г., 

 

 

З А П О В Я Д В А М: 

1. Обявявам вакантни академични длъжности „асистент“ във Висше 

военновъздушно училище „Георги Бенковски“ както следва: 

1.1 ---------------------- 
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1.2 ----------------------- 

1.3 Вакантна академична длъжност „асистент“ за цивилен служител 

в катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ във факултет 

„Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, в длъжностно разписание № 

БМ-758 на ВВВУ „Георги Бенковски“, с код по длъжностно ниво Е4А-11А 

и код по НКПД 23107002, от област на висшето образование 9. „Сигурност 

и отбрана“, професионално направление 9.2. „Военно дело“, научна 

специалност „Организация и управление на въоръжените сили“. 

Длъжността е осигурена с натоварване от 553 приведени към упражнения 

часа по дисциплините Въздушна навигация - част I, ЯХБЗ, Противопожарна 

и военно-медицинска подготовка, Обслужване на въздушното движение, 

Военна топография, Организация и използване на военни формирования. 

Бойни технически с-ва и системи, Управление на въздушното движение, 

Построяване на схеми за отлитане и заходи за кацане, Летища, Лидерска 

подготовка - ІІІ част (Тактическо лидерство – компетентности и дейности), 

Тактика на родовете войски от ВВС, Методика на тактическата подготовка 

на ав. подразделения по учебни планове 2-1-16, 2-2-16, 2-3-16, 2-4-16, 1-1-

21, 1-2-21, 1-32-21 и 1-42-21, със срок за подаване на документи 1 (един) 

месец от обявяване на длъжността. 

1.4 ------------------------------- 

1.5 ------------------------------- 

1.6 ------------------------------- 

1.7 ------------------------------- 

1.8 ------------------------------- 

2. Кандидатите за заемане на академична длъжност „асистент“ да 

подават до началника на Висше военновъздушно училище „Георги 

Бенковски“ документи, както следва:  

- заявление; 

- автобиография; 

- заверено копие от диплома за образователна и научна степен 
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„магистър“ (вярно с оригинала); 

- заверено копие от удостоверение за завършено висше образование 

(ако лицето е завършило чуждестранно висше училище-вярно с оригинала); 

- списък на научните трудове, публикации, изобретения и други 

научни и научно-приложни разработки;  

- медицинско свидетелство (за работа); 

- свидетелство за съдимост; 

- копие от заповеди за зачисляване в докторантура и за отчисляване с 

право на защита (ако има такава); 

- други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на 

кандидата в съответната научна дейност, като изобретения, научно – 

приложни разработки и др.  

3. За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита 

датата на изпращане по пощата (с куриер) или завеждане на същите в 

регистратура за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ 

„Георги Бенковски“ гр. Долна Митрополия. 

4. В петнадесет дневен срок от издаването на настоящата заповед 

началника на отделение „Учебна и научна дейност“ да организира 

публикуването на препис от настоящата заповед и обява за вакантната 

длъжност на официалния интернет сайт на ВВВУ „Георги Бенковски“. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Заместник-

началника по учебната и научната част на Висше военновъздушно училище 

„Георги Бенковски”. 

 

НАЧАЛНИК НА ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ 

        „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 

        БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ            П                ЮЛИЯН РАДОЙСКИ  

     ___.___2021 г. 
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