
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 
 

29.07.2020 г.                                  № ОХ -595                                                     София 

Съдържание:  Относно обявяване на свободни академични длъжности 

„асистент” във ВВВУ „Георги Бенковски“ 

 

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. „а“ от Решение 

№  194 от 10 април 2019 г. за предложение до Народното събрание за приемане на 

решение за откриване на висше военно училище с наименование „Висше 

военновъздушно училище „Георги Бенковски“, 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 предложение на Академичния съвет на ВВВУ 

„Георги Бенковски“ (препис-извлечение от протокол № 7, проведено на 

18.05.2020 г.), 

ЗАПОВЯДВАМ: 

I. Обявявам свободна академична длъжност „асистент” в катедра 

„Електроника, навигация и комуникации в навигацията” във факултет 

„Авиационен” на ВВВУ „Георги Бенковски“ – 1 (едно) място за военнослужещ. 

 Област на висшето образование 5. „Технически науки”; 

 Професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и 

автоматика”; 

 Научна специалност „Радиолокация и радионавигация” по учебните 

дисциплини: „Авиационни радиолокационни устройства“, „Авиационни 

радионавигационни устройства“, „Авиационни радиосвързочни устройства“, 

„Техническа експлоатация на РЕО-II“, “Радиоелектронно оборудване на 

летателни апарати“. 

1. Изисквания към кандидатите: 

1.1. Да притежават военно звание „майор“ с код на длъжността 1321 6001 

кп5/1321 9001 кп5; „капитан“ с код на длъжността 1221 6001 кo5/1221 9001 ко5; 

“старши лейтенант“ с код на длъжността 1121 6001 кo5/1121 9001 ко1; 

„лейтенант“ с код на длъжността 1021 6001 кo5/1021 9001 кo5. 

1.2. Да притежават военноотчетна специалност: 2061, 2071, 2121, 2401, 

2411, 2421, 2431. 

  



1.3. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“. 

1.4. Да владеят английски или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-

2 съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001. 

1.5. Да притежават разрешение за достъп до класифицирана информация с 

ниво не по-ниско от „Поверително”. Кандидатите, които нямат такова разрешение 

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

класифицираната информация. 

II. Обявявам свободна академична длъжност „асистент” в катедра 

„Електроника, навигация и комуникации в навигацията” във факултет 

„Авиационен” на ВВВУ „Георги Бенковски“ – 1 (едно) място за военнослужещ. 

 Област на висшето образование 5. „Технически науки”; 

 Професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и 

автоматика”; 

 Научна специалност „Радиолокация и радионавигация” по учебните 

дисциплини: „Основи на радиолокацията и наземни РТС“, „Наземни системи за 

кацане“, „Средства и системи за радиокомуникации“, “Техническа експлоатация 

I“, „Радиосистеми за близка навигация“, „Наземни радиоелектронни комплекси“, 

„Организация на документите в НКИС“, „Техническа експлоатация II“ и 

„Комутационна, мултиплексна и кабелна техника“. 

1. Изисквания към кандидатите: 

1.1. Да притежават военно звание „майор“ с код на длъжността 1321 6001 

кп5/1321 9001 кп5; „капитан“ с код на длъжността 1221 6001 кo5/1221 9001 ко5; 

“старши лейтенант“ с код на длъжността 1121 6001 кo5/1121 9001 ко1; 

„лейтенант“ с код на длъжността 1021 6001 кo5/1021 9001 кo5. 

1.2. Да притежават военноотчетна специалност: 2061, 2071, 2121, 2401, 

2411, 2421, 2431. 

1.3. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“. 

1.4. Да владеят английски или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-

2 съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001. 

1.5. Да притежават разрешение за достъп до класифицирана информация с 

ниво не по-ниско от „Поверително”. Кандидатите, които нямат такова разрешение 

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

класифицираната информация. 

III. Обявявам свободна академична длъжност „асистент” в катедра 

„Тактика, въоръжение и навигационна подготовка” във факултет 

„Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“ – 1 (едно) място за военнослужещ. 

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

 Професионално направление 9.2. „Военно дело”; 



 Научна специалност „Организация и управление на въоръжените 

сили” по учебните дисциплини: „Устави и строева подготовка“, „ЯХБЗ, 

противопожарна и военно-медицинска подготовка“, „Огнева подготовка“, 

“Военна топография“, „Организация и използване на военни формирования“, 

„Бойни технически средства и системи“, „Обща тактика“, „Основи на 

националната сигурност“, „Курс оцеляване“, „Лидерска подготовка – III част 

(Тактическо лидерство – компетентности и дейности)“, „Операции в отговор на 

кризи“, „Тактика на родовете войски от ВВС“, „Методика на тактическата 

подготовка на авиационните подразделения“. 

1. Изисквания към кандидатите: 

1.1. Да притежават военно звание „майор“ с код на длъжността 1321 6001 

кп5/1321 9001 кп5; „капитан“ с код на длъжността 1221 6001 кo5/1221 9001 ко5; 

“старши лейтенант“ с код на длъжността 1121 6001 кo5/1121 9001 ко1; 

„лейтенант“ с код на длъжността 1021 6001 кo5/1021 9001 кo5. 

1.2. Да притежават военноотчетна специалност: 2021, 2061, 2071, 2101, 

2131, 2201, 2211. 

1.3. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“. 

1.4. Да владеят английски или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-

2 съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001. 

1.5. Да притежават разрешение за достъп до класифицирана информация с 

ниво не по-ниско от „Поверително”. Кандидатите, които нямат такова разрешение 

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

класифицираната информация. 

IV. В едномесечен срок от издаването на заповедта, кандидатите да 

подадат рапорт до началника на ВВВУ „Георги Бенковски“, към който да 

приложат: 

а) кадрова справка, изготвена от кадровия орган по местослужене (с 

посочена военноотчетна специалност); 

б) заверено копие от кандидата на дипломата („вярно с оригинала“) за 

завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна 

степен не по-ниска от „магистър” с приложението към нея; 

в) заверено копие от кандидата на удостоверение („вярно с оригинала“) за 

признато висше образование на образователно-квалификационна степен 

„магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 

г) справка за научните интереси и публикации на кандидата; 

д) други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на 

кандидата в съответната научна област; 



е) копие на документите от последното атестиране, заверено от съответния 

орган по личния състав; 

ж) копие от заповеди за зачисляване в докторантура и за отчисляване с 

право на защита (ако има такива); 

з) копие на удостоверението за владеене на английски или френски език 

по стандарта на НАТО STANAG-6001; 

и) копие на разрешението за достъп до класифицирана информация. 

V. В едномесечен срок от подаването на документите, Академичният съвет 

на ВВВУ „Георги Бенковски“ да проведе интервю с кандидатите и да ги класира 

по следните критерии: 

– успех от дипломата за висше образование; 

– публикации в специализирани издания в страната през последните 5 

(пет) години (при наличие); 

– публикации в специализирани издания в чужбина (при наличие); 

– участия в научни конференции и други научни форуми в страната и 

чужбина (при наличие); 

– участия в научни изследвания и проекти (при наличие); 

– допълнителна квалификация по специалността; 

– ниво на владеене на английски или френски език. 

VI. За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата 

на завеждане на същите в регистратурата на ВВВУ „Георги Бенковски“. 

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

организира публикуването на заповедта в интернет страницата на 

Министерството на отбраната. 

VIII. Началникът на ВВВУ „Георги Бенковски“ да организира 

провеждането на конкурсите. 

IX. За осъществяване на контрол по изпълнението на заповедта от 

директора на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“, 

началникът на ВВВУ „Георги Бенковски“, до 15 дни след избора за заемане на 

свободните длъжности, да изпрати протокола от заседанието на академичния 

съвет с решенията за избора на кандидатите. 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  

 

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 

 


