ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 445Ю-СОФИЯ
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.141, ал.1, т.1 от ЗОВСРБ
към обявата за провеждане на конкурс за офицери метеоролози във ВВС за приемане на военна служба на
лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина (M3 №ОХ-641/05.07.2017 г.)
Може ли да кандидатства
за вакантна длъжност?
„инженер-метеоролог”

лице със завършена ОКС на висше образование
„професионален бакалавър”
„бакалавър”
„магистър”

не
не

„организатор-програмист”
Може ли да кандидатства
за вакантна длъжност?

да

да
не

да
да

лице със специалност от професионално направление
„Физически науки”
ДРУГИ
(с ОКС„бакалавър”и/или „магистър”

по специалност от ПН„Физически науки”)

„инженер-метеоролог”

Да (лице, обучаващо се в бакалавърската програма Да
„Астрофизика,
/Метеорология/
„Метеорология”

(лице с ОКС„бакалавър” или „магистър”,
метеорология
и
геофизика” завършващо обучението си в магистърската
или в магистърската програма програма „Метеорология” след 15.09.2017 г.)
с определена дата на защита

/държавен изпит/ до 15.09.2017 г.)

да (с ОКС„магистър”
по специалност от ПН„Физически науки”)

„организатор-програмист”

Да (с ОКС„магистър” по специалност
от ПН„Информатика и компютърни науки”)

Да

(лице, обучаващо се в магистърската програма
„Метеорология” с определена дата на защита до
15.09.2017 г.)

телефони за контакт: (02 92) 28700, 28702, 28706 и 29710 (делник от 08:00 до 16:30)

1. Необходимото обучение на „метеоролог” е определено в стандарт BIP-M (публикация WMO-No.1083) и се изисква от
ICAO за всички авиометеоролози (AMF). Обучение на „физик-метеоролог” се провежда в Софийския университет „Св.
Климент Охридски” в специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика” (АМГ), специализация „Метеорология” по
програми за образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” и „магистър”, в редовна и задочна форма. За
обучение в магистърската програма (покриваща BIP-M) се допускат бакалаври от области „Природни науки, математика и
информатика” (ПНМИ) и „Технически науки” с успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър”.
2. Висшистите, завършили ОКС „бакалавър” по специалност (вкл. АМГ) от професионално направление (ПН) „Физически
науки” в български университети (СУ, ПУ, ШУ, ЮЗУ) са подходящи кандидати за вакантните длъжности „инженерметеоролог”. За длъжности „организатор-програмист” се изисква ОКС „магистър” по специалност от ПН „Физически науки”
или „Информатика и компютърни науки” от област ПНМИ. Всички класирани ще бъдат задължени по договора за военна
служба да завършат курс за новоназначени офицери в НВУ Велико Търново и магистратура по метеорология (ако нямат).
3. Зачита се професионален опит на длъжност (с код по НКПД-2011): прогнозист на време (2112 6005), авиометеоролог (2112
6001), метеоролог (2112 6004), климатолог (2112 6003), експерт-: авиометеорологично обслужване (2112 6002),
метеорологично осигуряване (2152 6014), навигация и метеорологична техника (2152 6013), информационно осигуряване
(2529 6002), извличане на данни (2529 6003), технологично поддържане (2519 6002), програмист-софтуерни приложения
(2514 6001) или на бивш военнослужещ (офицер от ВВС с ВОС 7131).
4. Всички вакантни длъжности са свързани с метеорологичното осигуряване на ВВС. Офицерите на длъжност „инженерметеоролог” във в.ф. 28000-Граф Игнатиево, 26030-Безмер и 52090-Долна Митрополия осигуряват полети на съответното
военно летище по седмичен график на летателните смени (до 12 часа в делник), а тези във в.ф. 44510-София осигуряват
летателната дейност на ВВС по месечен график на дежурство (по 24 часа в делник и празник). Офицерите на длъжност
„организатор-програмист” развиват и тестват приложен софтуер на метеорологичната информационна система.
5. Лицата без издадена дипломата за завършено висше образование, кандидатстват като към заявлението си прилагат копие
от студентската книжка (вместо от дипломата) и оригинално уверение от висшето училище, че са завършили (завършват със
ието си по съответни ОКС, професионално направление и специалност.
защита на определена да
ИК-КОМАНДИР НА
Ш* ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 44510
ХРИСТО ГАНЕЦОВСКИ

