
ЗАПОВЕД 
 

 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 

19.03.2014 г.                           № ОХ -  207                                                    София 

Относно:  Обявяване на конкурс за специализанти по военномедицински 

специалности за лекари и фармацевти от Министерството на 

отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната и Българската армия с образователно-квалификационна 

степен „магистър” по „медицина”, „дентална медицина” или 

„фармация”. 

 

На основание  чл. 31, ал. 1, чл. 92, ал. 3 от Закона за отбраната и 

въоръжените   сили   на   Република   България   и   чл. 5,  ал. 1   от Наредба № 

34/29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на 

здравеопазването и във връзка със заповед на министъра на здравеопазването 

№ РД-21-6/17.12.2013 г. за утвърждаване на броя на местата за специализанти 

за 2014 г. 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

1. Обявявам конкурс за специализанти по военномедицински 

специалности във Военномедицинска академия за лекари и фармацевти от 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия с образователно-

квалификационна степен „магистър” по „медицина”, „дентална медицина” 

или „фармация”, съгласно Приложение № 1, който ще бъде проведен в 

периода 12-15 май 2014 г. 

2. Кандидатите за участие в конкурса да подадат рапорт (заявление) 

по команден ред до началника на Военномедицинска академия, придружен от 

следните документи: 

а) нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше 

образование; 

б) препис-извлечение от трудовата книжка или друг документ, 

удостоверяващ професионален стаж. 

3. Срокът за подаване на документите да бъде един месец от датата 

на издаване на настоящата заповед. 

4. Началникът на Военномедицинска академия със своя заповед да 

определи съставите на изпитните комисии, мястото и датата на провеждане на 

конкурсните изпити за всяка специалност. 

5. При провеждането на конкурса да се спазват изискванията на 

Наредба № 34/29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на 

здравеопазването. 



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

публикуването на заповедта в Интернет-страницата на Министерството на 

отбраната. 

7.  Директорът на дирекция „Информационен център на МО” да 

организира публикуването на заповедта във вестник „Българска армия”. 

8.  Началникът на Военномедицинска академия да организира 

публикуването на заповедта в Интернет-страницата на Военномедицинска 

академия. 

 

 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на началника на 

Военномедицинска академия. 

 

 

 

 

                              МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

                             НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

                                                                                               АНГЕЛ НАЙДЕНОВ 
 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  №1  

 

Военномедицински специалности за лица с образователно-квалификационна степен „магистър”  

по „медицина”, „дентална медицина” и „фармация” 
 

 

 

Специалности  
Институция, 
обявяваща 
конкурса 

Институция, в която 
се провежда 

практическото 
обучение 

Места, 
финансирани 
от държавата 

Места, 
заемани по 
реда на чл. 
20, ал. 1, т. 1 

и т. 2 от 
Наредба 

№34/ 
29.12.2006 г. 

Места, 
заемани по 

реда на чл. 20, 
ал. 1, т. 3 и т. 4 

от Наредба 
№34/ 

29.12.2006 г. 

Места 
срещу 

заплащане 

Места, 
финансирани 

от друг 
източник 

Места за 
чужденци 

ОБЩО 

1. Военна токсикология    ОБЩО:  1 0  0   0   0  0  1 

  

Военномедицинска 
академия - София 

Многопрофилна 
болница за активно 
лечение - София към 
ВМА  

 1 0  0  0  0 0 1 

2. Военномедицинско 
планиране   

ОБЩО: 
 2 0  0  0  0  0  2 

  

Военномедицинска 
академия - София 

Многопрофилна 
болница за активно 
лечение - София към 
ВМА  

 2 0 0  0 0 0 2 

3. Военномедицинско 
снабдяване (за 
фармацевти)     

ОБЩО: 

1  0  0  0  0  0 1 

  

Военномедицинска 
академия - София 

Многопрофилна 
болница за активно 
лечение - София към 
ВМА  

1 0 0  0 0 0 1 

4. Превантивна военна 
медицина   

ОБЩО: 
3 0  0    0  0 0 3 

  

Военномедицинска 
академия - София 

Многопрофилна 
болница за активно 
лечение - София към 
ВМА  

3 0 0  0 0 0 3 

ВСИЧКО:     7 0 0 0 0 0 7 

 


