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О Б Я ВА 

 
 

1. На основание Заповед на Началника на отбраната № ЗНО - 

24/27.01.2015 г. относно формиране, комплектуване и подготовка на 

Български военни формирования участващи в Международната мисия на 

НАТО за подготовка, съветване и подпомагане в Афганистан „Решителна 

подкрепа”, Ви уведомяваме, че всички медицински специалисти от 

структурите на Военномедицинска академия, цивилни служители от 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

Министъра на отбраната, Българската армия и медицински специалисти 

от доброволния резерв, желаещи да участват в подбор, могат да подават 

документи във Военномедицинския отряд за бързо реагиране към ВМА - 

София, съгласно изискванията на заповед № 464 / 14. 04. 2014г. на 

началника на Военномедицинска академия допълнена и изменена със 

заповеди № 606/27.05.2014г. и № 926/ 22.08.2014г. до 06.02.2015 г., за 

следните длъжности: „Началник на медицински пункт” – 1бр. със звание 

майор 

2.  „Санитарен инструктор, той и шофьор” – 1 бр. със звание 

сторши сержант 

 Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: 

- годни за военна служба;  

- да няма заведени дела срещу тях и да не са следствени; 

- да владеят английски език. 
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Кандидатите подават следните документи: 

1. Рапорт с мотивирано становище от командира.  

2. Заявление с мотивирано становище от командира или началника 

(за цивилни); 

3. Кадрова справка (за военнослужещи); Автобиография (за 

цивилни); 

4. Служебна характеристика (за цивилни); 

5. Копие от СТАНАГ 6001 или копие от удостоверение за владеене 

на чужд език; 

6. Копия от дипломи и свидетелства за професионална 

квалификация; 

7. Копие от „Оценка за изпълнението на функционалните 

задължения по време на мисия” (за завърнали се от мисия); 

8. Протокол от годишен профилактичен преглед (за 

военнослужещи); 

медицинско свидетелство за работа (за цивилни); 

9. Удостоверение от Военното окръжие по адресна регистрация, че 

се води на отчет и няма наложени наказания (за цивилни);. 

Утвърденият кандидат за мисия подава и документи за проучване и 

получаване ниво на достъп до класифицирана информация. 

 

Комисията ще извърши подбор по документи на 09.02.2015 г.  

 

За контакти и повече информация телефони 25 290 – ВМОБР. 

 

 


