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НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

22.02.2010 г.                                   № ОХ -  123                                                    София 
 

 

Съдържание: 

 

 

Относно обявяване на конкурс за научно звание за щатно 

осигурена длъжност за нуждите на Военномедицинска 

академия. 

 

 

На основание чл. 26, т. 15 и чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България, чл. 37.1 и чл. 38 от Правилника за 

прилагане на Закона за научните степени и научните звания и във връзка с чл. 43, 

ал. 2 и чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България,  и в изпълнение на раздел II, т. 5 от МЗ 

№ ОХ-584/27.09.2004 г.  

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

1. Обявявам конкурс за научно звание асистент” по научна специалност 

03.01.37 „Обща хирургия” за щатно осигурена длъжност в катедра „Спешна 

медицина и коремна хирургия” на департамент „Военна хирургия” на МБАЛ – 

София, при Военномедицинска академия - 1 (едно) място, за военнослужещ. 

1.1. Изисквания към кандидатите: 

- да притежават военно звание „майор” или „капитан” с изпълнено условие 

по чл. 20, чл. 22 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България; 

- военноотчетна специалност 6101; 

- да притежават разрешение за достъп до класифицирана информация с 

ниво „Секретно” (кандидатите, които нямат такова разрешение следва да 

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

класифицираната информация). 

1.2. Необходими документи за участие в конкурса: 

- рапорт до началника на Военномедицинска академия за допускане до 

участие в конкурса; 

- кадрова справка по образец; 

- копие на разрешението за достъп до класифицирана информация 

(кандидатите, които нямат такова разрешение да подадат изискуемите документи 

по чл. 147 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната 

информация, необходими за започване на процедура по проучването им за 

получаване на съответното ниво на достъп);  



- копие на дипломата за завършено висше образование и придобита 

образователно-квалификационна степен; 

- копия от диплома за научна степен и свидетелство за научно звание, ако 

имат такива; 

- списък на научни трудове, в т.ч. автореферат на дисертацията (ако 

кандидатът има научна степен), научни публикации, отпечатани в периодични 

научни списания или научни тематични сборници, самостоятелни или колективни 

научни студии и монографии (ако имат такива); 

- справка за научнопопулярни и публицистични статии, изнесени доклади и 

беседи, резюмета, авторски свидетелства, други творчески изяви на кандидата, 

включително участия в национални или международни симпозиуми, конференции, 

членство в международни организации и др. (ако имат такива); 

- копие от атестационния формуляр от последното атестиране на 

военнослужещия, заверено от кадровия орган, където се съхраняват оригиналите; 

- медицинско свидетелство за работа. 

1.3. Срок за подаване на документите - 1 (един) месец от датата на 

издаването на заповедта. За дата на подаване на документите от кандидатите се 

счита датата на завеждане на същите в деловодството на Военнoмедицинска 

академия. 

2. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността” да организира 

публикуването на заповедта в Интернет страницата на Министерството на 

отбраната. 

3. Началникът на Военномедицинска академия да организира 

провеждането на конкурса в съответствие със Закона за научните степени и 

научните звания, Закона за защита на класифицираната информация и с 

правилниците за тяхното прилагане. 

4. В 10-дневен срок след приключването на конкурса началникът на 

Военномедицинска академия да изпрати в дирекция „Управление на човешките 

ресурси” сведение за резултата и предложение за назначаване на спечелилия 

конкурса.  

 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на 

дирекция „Управление на човешките ресурси”. 
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