
З А П О В Е Д
НА ДИРЕКТОРА НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА 

„ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

08.02.2023 г.                       № 85                                                гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на вакантна, щатно осигурена академична
длъжност  „асистент”  за  цивилен  служител  в  Института  по
отбрана „Професор Цветан Лазаров”.

На основание заповед на министъра на отбраната № ОХ-962 от 19.11.2018
г. и чл. 6, ал. 5 от Правилника за устройството и дейността на Института по
отбрана „Професор Цветан Лазаров”. 

З А П О В Я Д В А М:

1. Обявявам вакантна, щатно осигурена академична длъжност „асистент”
за  цивилен  служител  в  отдел  „Въоръжение  и  боеприпаси”  на  дирекция
„Развитие  на  въоръжението,  техниката,  тиловите  имущества  и  материали”  –
едно място.

2. Изисквания за заемане на длъжността:
а) образователна степен – магистър;
б) област на висшето образование – технически науки;
в) професионално направление – машинно инженерство;
г)  квалификация и  професионален  опит  в  областта  на  експлоатацията,

ремонта, съхранението и отчета на въоръжението и боеприпасите .
3. Срок за подаване на документи до 10.03.2023 г.
4. Кандидатите да подават заявления в Регистратурата на Института по

отбрана „Професор Цветан Лазаров” към които прилагат следните документи:
а) кадрова/биографична  справка  (изготвена  от  кадровия  орган  по

местослужение/орган на личния състав по месторабота)  –  за  кандидатите от
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия, а за гражданите – автобиография; 

б)  заверено  копие  на  диплома  за  завършено  висше  образование  и
придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска от „магистър” с
приложението към нея;

в)  копие  на  удостоверение  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 от заповеди за зачисляване в докторантура и за отчисляване с

право на защита (ако има такива);
ж) копие на разрешението за достъп до класифицирана информация или

документ,  удостоверяващ  разкрита  процедура  за  достъп  до  класифицирана
информация.  Кандидатите,  които  отговарят  на  предварително  обявените



условия подават допълнително съгласие за проучване по чл. 45 от Закона за
защита на класифицираната информация;

з) медицинско свидетелство (при първоначално постъпване на работа в
Института по отбрана);

и) свидетелство за съдимост (само за цивилни лица).
5.  До  две  седмици  след  изтичане  на  крайния  срок  за  подаване  на

документите  да  се  проведе  заседание  на  научноизследователския  отдел  за
вземане на решение за избор на кандидата/кандидатите и се внесе в научния
съвет на института.

6. В едномесечен срок след изтичане на крайния срок за подаването на
документите  научния  съвет  на  института  да  обсъди  предложението  на
научноизследователския отдел и след интервюто с кандидатите взема решение
за назначаване на академична длъжност „асистент” на един от кандидатите.

7.  При  вземане  на  решение  в  първичното  звено  и  на  научния  съвет
кандидатите  да се класират по следните критерии:

а) успех от дипломата за висше образование;
б) публикации в специализирани издания в страната през последните 5

години (при наличие);
в) публикации в специализирани издания в чужбина (при наличие);
г) участия в научни конференции и други научни форуми в страната и

чужбина (при наличие);
д) участия в научни изследвания и проекти (при наличие);
е) допълнителна квалификация по специалността;
ж) ниво за владение на английски или френски език. 

Заповедта  да  се  публикува  на  интернет  страницата  на  института  и  се
сведе до знанието на целия личен състав на Института по отбрана „Професор
Цветан Лазаров”. 

Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „Развитие
на въоръжението, техниката, тиловите имущества и материали”, а контрола ще
осъществявам лично.

                         ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА  
 „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”.

                               ПОЛКОВНИК ДОЦ. Д.Н.                     /П/
           БОРИСЛАВ  ГЕНОВ


