
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

09. 04. 2010 г.                          №ОХ -204              

 София 
 

Съдържание: Обявяване на длъжности за приемане на военна служба на лица 

завършили граждански училища и определяне на реда и 

условията за провеждане на конкурс. 
 
 

На основание чл. 26, т. 6 и чл. 31, ал. 1, от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България и чл. 4, ал. 1 и ал. 4, от 

Правилника за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България 
 

З А П О В Я Д В А М: 
 

1. Обявявам длъжности за офицери, които следва да се заемат чрез 

конкурс от лица, завършили граждански висши училища: 
 

№ 

по 

ред 

 

Наименование на длъжността,                              

ВП №  на поделението и гарнизона Б
р

о
й

 

Военно 

звание 

Изисквания за 

образование и 

квалификация 

Ниво на 

достъп до  
класифицира

на 

информация 

1. Старши фармацевт в сектор “Отчетно-

планов” на отдел “Военна фармация” в 

Централна администрация на Военно-

медицинска академия. 

1 майор 
магистър- 

фармацевт 
Секретно 

2. Началник на медицински пункт в 

поделение 22980-София на Медицински 

пунктове във Военномедицинска академия.  
1 капитан магистър-лекар Секретно 

3. Заместник-началник на медицински пункт 

в поделение 54800-София на Медицински 

пунктове във Военномедицинска академия. 
1 капитан магистър-лекар Секретно 

4. Началник на медицински пункт в 

поделение 46390-София на Медицински 

пунктове във Военномедицинска академия.  
1 капитан магистър-лекар Секретно 

5. Заместник-началник на медицински пункт 

в поделение 42600-Мусачево на Меди-

цински пунктове във Военномедицинска 

академия. 

1 капитан магистър-лекар Секретно 

6. Началник на медицински пункт в 

поделение 52380-Враца на Медицински 

пунктове във Военномедицинска академия.  
1 капитан магистър-лекар Секретно 

7. Лекар ординатор в медицински пункт на 

поделение 52380 - Враца в Медицински 

пунктове на Военномедицинска академия.  
1 

старши 

лейтенант 
магистър-лекар Секретно 

8. Заместник-началник на медицински пункт 

в поделение 34340-Горна баня на Меди-

цински пунктове във Военномедицинска 
1 капитан магистър-лекар Секретно 



№ 

по 

ред 

 

Наименование на длъжността,                              

ВП №  на поделението и гарнизона Б
р

о
й

 

Военно 

звание 

Изисквания за 

образование и 

квалификация 

Ниво на 

достъп до  
класифицира

на 

информация 

академи. 

9. Началник на медицински пункт в 

поделение 34030-Доброславци на Меди-

цински пунктове във Военномедицинска 

академия 

1 капитан магистър-лекар Секретно 

10. Началник на медицински пункт в 

поделение 54680-Бургас на Медицински 

пунктове във Военномедицинска академия към 

Многопрофилна болница за активно лечение- 

Варна. 

1 капитан магистър-лекар Секретно 

11. Началник на медицински пункт в 

поделение 54060-Шумен на Медицински 

пунктове във Военномедицинска академия към 

Многопрофилна болница за активно лечение- 

Варна. 

1 капитан магистър-лекар Секретно 

12. Лекар ординатор в медицински пункт на 

поделение 54060-Шумен на Медицински 

пунктове във Военномедицинска академия към 

Многопрофилна болница за активно лечение-

Варна. 

1 
старши 

лейтенант 
магистър-лекар Секретно 

13. Началник на медицински пункт в 

поделение 22840-Владиславово на Меди-

цински пунктове във Военномедицинска 

академия към Многопрофилна болница за 

активно лечение-Варна. 

1 капитан магистър-лекар Секретно 

14. Началник на медицински пункт в 

поделение 22840-Кичево на Медицински 

пунктове във Военномедицинска академия към 

Многопрофилна болница за активно лечение-

Варна. 

1 капитан магистър-лекар Секретно 

15. Началник на медицински пункт в 

поделение 22580-Варна на Медицински 

пунктове във Военномедицинска академия към 

Многопрофилна болница за активно лечение-

Варна. 

1 капитан 

магистър-лекар 

и годност за 

парашутни 

скокове, и за 

нещатен водолаз 

Секретно 

16. Дивизионен лекар в медицински пункт на 

поделение 36680-Варна на Медицински 

пунктове във Военномедицинска академия към 

Многопрофилна болница за активно лечение-

Варна. 

1 майор 

магистър-лекар 

с медицинска 

специалност и 

годност за пла-

вателна служба 

Секретно 

17. Лекар ординатор в медицински пункт на 

поделение 38090-Варна на Медицински 

пунктове във Военномедицинска академия към 

Много-профилна болница за активно лечение-

Варна. 

1 
старши 

лейтенант 

магистър-лекар 

и годност за 

плавателна 

служба, и за 

нещатен водолаз 

Секретно 

18. Началник на медицински пункт в поде-

ление 44320-Варна на Медицински пунктове 

във Военномедицинска академия към Много-

профилна болница за активно лечение-Варна. 

1 капитан магистър-лекар Секретно 

19. Лекар на фрегата в поделение 22480- 1 капитан магистър-лекар Секретно 



№ 

по 

ред 

 

Наименование на длъжността,                              

ВП №  на поделението и гарнизона Б
р

о
й

 

Военно 

звание 

Изисквания за 

образование и 

квалификация 

Ниво на 

достъп до  
класифицира

на 

информация 

Бургас на Медицински пунктове във 

Военномедицинска академия към Много-

профилна болница за активно лечение-Варна. 

и годност за 

плавателна 

служба 

NATO 

Secret 

20. Дивизионен лекар в медицински пункт на 

поделение 18360-Бургас на Медицински 

пунктове във Военномедицинска академия към 

Многопрофилна болница за активно лечение-

Варна. 

1 майор 

магистър-лекар 

с медицинска 

специалност и 

годност за пла-

вателна служба 

Секретно 

21. Дивизионен лекар в медицински пункт на 

поделение 34590-Бургас на Медицински 

пунктове във Военномедицинска академия към 

Многопрофилна болница за активно лечение-

Варна. 

1 майор 

магистър-лекар 

с медицинска 

специалност и 

годност за пла-

вателна служба 

Секретно 

22. Дивизионен лекар в медицински пункт на 

поделение 32920-Бургас на Медицински 

пунктове във Военномедицинска академия към 

Многопрофилна болница за активно лечение-

Варна. 

1 майор 

магистър-лекар 

с медицинска 

специалност и 

годност за пла-

вателна служба 

Секретно 

23. Заместник-началник на медицински пункт 

на поделение 24620-Свобода на Медицински 

пунктове във Военномедицинска академия към 

Многопрофилна болница за активно лечение-

Пловдив. 

1 капитан магистър-лекар Секретно 

24. Началник на медицински пункт в поде-

ление 36540-Асеновград на Медицински 

пунктове във Военномедицинска академия към 

Многопрофилна болница за активно лечение-

Пловдив. 

1 капитан магистър-лекар Секретно 

25. Лекар ординатор в медицински пункт на 

поделение 24150-Стара Загора на Медицин-

ски пунктове във Военномедицинска академия 

към Многопрофилна болница за активно 

лечение-Пловдив. 

1 
старши 

лейтенант 
магистър-лекар Секретно 

26. Лекар ординатор в медицински пункт -

Карлово на поделение 34750-Карлово на 

Медицински пунктове във Военномедицинска 

академия към Многопрофилна болница за 

активно лечение-Пловдив. 

1 
старши 

лейтенант 
магистър-лекар Секретно 

27. Лекар ординатор в медицински пункт-

Казанлък на поделение 34750-Карлово в 

Медицински пунктове на Военномедицинска 

академия към Многопрофилна болница за 

активно лечение-Пловдив. 

1 
старши 

лейтенант 
магистър-лекар Секретно 

28. Лекар ординатор в медицински пункт на 

поделение 32990-Пловдив на Медицински 

пунктове във Военномедицинска академия към 

Многопрофилна болница за активно лечение-

Пловдив. 

 

1 
старши 

лейтенант 

магистър-лекар 

и годност за 

парашутни 

скокове 

Секретно 

29. Началник на медицински пункт в поде- 1 капитан магистър-лекар Секретно 



№ 

по 

ред 

 

Наименование на длъжността,                              

ВП №  на поделението и гарнизона Б
р

о
й

 

Военно 

звание 

Изисквания за 

образование и 

квалификация 

Ниво на 

достъп до  
класифицира

на 

информация 

ление 34030-Смолян на Медицински пунк-

тове във Военномедицинска академия към Мно-

гопрофилна болница за активно лечение-

Пловдив. 

 

30. Лекар ординатор в медицински пункт на 

поделение 32040-Крумово на Медицински 

пунктове във Военномедицинска академия към 

Многопрофилна болница за активно лечение-

Пловдив. 

 

1 
старши 

лейтенант 
магистър-лекар Секретно 

31. Началник на медицински пункт в поделе-

ние 32880-Ягодово на Медицински пунктове 

във Военномедицинска академия към Много-

профилна болница за активно лечение-Пловдив. 

1 капитан магистър-лекар Секретно 

32. Началник на медицински пункт в поде-

ление 54620-Трилистник на Медицински 

пунктове във Военномедицинска академия към 

Многопрофилна болница за активно лечение-

Пловдив. 

1 капитан магистър-лекар Секретно 

33. Лекар ординатор в Отделение “Обща 

хирургия 10 легла” на Стационарен блок в 

Многопрофилна болница за активно лечение-

Плевен на Болници във Военномедицинска 

академия. 

1 майор 

магистър-лекар 

и придобита 

медицинска 

специалност по 

“Хирургия” 

Секретно 

34. Лекар в медицински пункт на поделение 

22160-Плевен на Медицински пунктове във 

Военномедицинска академия към Много-

профилна болница за активно лечение-Плевен. 

1 
старши 

лейтенант 
магистър-лекар Секретно 

35. Лекар в медицински пункт на поделение 

52590-Ямбол на Медицински пунктове във 

Военномедицинска академия към Много-

профилна болница за активно лечение-Сливен. 

1 
старши 

лейтенант 
магистър-лекар Секретно 

36. Лекар в медицински пункт на поделение 

22220-Сливен на Медицински пунктове във 

Военномедицинска академия към Много-

профилна болница за активно лечение-Сливен. 

1 
старши 

лейтенант 
магистър-лекар Секретно 

37. Началник на медицински пункт в 

поделение 36150-Стара Загора на Меди-

цински пунктове във Военномедицинска 

академия към Многопрофилна болница за 

активно лечение-Сливен. 

1 капитан магистър-лекар Секретно 

38. Завеждащ медицински кабинет в Медицинското 

модулно отделение за осигуряване на мисии и 

учения на сектор “Осигуряване на мисии и 

учения” в Подвижна полева болнична база за 

осигуряване на мисии и учения на Болнични 

бази във Военномедицински отряд за бързо 

реагиране на Специализирани звена във 

Военномедицинска академия. 

2 

 

 

 

 
2 

 

капитан 

 

 

 

 
капитан 

 

магистър-лекар 

и придобита 

медицинска 

специалност по 

“Хирургия” 
 

магистър-лекар 

и придобита 

медицинска 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

по 

ред 

 

Наименование на длъжността,                              

ВП №  на поделението и гарнизона Б
р

о
й

 

Военно 

звание 

Изисквания за 

образование и 

квалификация 

Ниво на 

достъп до  
класифицира

на 

информация 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

капитан 

 

 

 

 

 
капитан 

специалност по 

“Ортопедия и 

травматология” 

 

магистър-лекар 

и придобита 

медицинска 

специалност по 

“Инфекциозни 

болести” 
 

магистър-лекар 

и придобита ме-

дицинска спе-

циалност по “Ен-

докринология” 

 

 

 

Секретно 

39. Психолог в медицинско отделение на  меди-

цински модул за осигуряване на мисии и учения 

на сектор “Осигуряване на мисии и учения” в 

Подвижна полева болнична база за осигуряване 

на мисии и учения на Болнични бази във 

Военномедицински отряд за бързо реагиране на 

Специализирани звена във Военномедицинска 

академия. 

1 капитан 
магистър - 

психолог 
Секретно 

40. Лекар ординатор в Отделение тежка 

травма на Сектор “Комбинирана травма” 

във Филиал на ВМОБР в МБАЛ-Пловдив 

на Филиали на ВМОБР във Военно-

едицински отряд за бързо реагиране на 

Специализирани звена във Военномедицинска 

академия. 

1 майор 

магистър-лекар 

и придобита 

медицинска 

специалност по 

“Хирургия” 

Секретно 

41. Лекар ординатор в Отделение тежка 

травма на Сектор “Комбинирана травма” 

във Филиал на ВМОБР в МБАЛ-Варна на 

Филиали на ВМОБР във Военномедицински 

отряд за бързо реагиране на Специализирани 

звена във Военномедицинска академия. 

1 майор 

магистър-лекар 

и придобита 

медицинска 

специалност по 

“Хирургия” 

Секретно 

42. Лекар - борден в Секция “Авиомедицински 

екипажи” на Сектор “Авиомедицинска 

евакуация” в Научноприложен център по 

военномедицинска експертиза, авиационна 

и морска медицина  на Специализирани звена 

във Военномедицинска академия. 

3 майор 

магистър-лекар 

и придобита 

медицинска 

специалност по  
„Анестезиология 

и реанимация” с 

годност за 

летателна 

служба 

Секретно 

NATO 

Secret 

43. Психолог в Център по психично здраве и 

превенция в Специализирани звена на 

Военномедицинска академия. 1 капитан 

магистър- 

психолог и 

STANAG 6001 

по английски 

език с ниво  

Секретно 

NATO 

Secret 



№ 

по 

ред 

 

Наименование на длъжността,                              

ВП №  на поделението и гарнизона Б
р

о
й

 

Военно 

звание 

Изисквания за 

образование и 

квалификация 

Ниво на 

достъп до  
класифицира

на 

информация 

2-2-2-2 

44. Лекар ординатор в Отделение “Преван-

тивна медицина”-Плевен на Научно-

приложен център по военна епидеми-

ология и хигиена в Специализирани звена във 

Военномедицинска академия. 

1 майор 

магистър-лекар 

и придобита 

медицинска 

специалност по 
“Паразитология” 

Секретно 

 

2. Обявявам длъжности за сержанти, които следва да се заемат чрез 

конкурс от лица, завършили граждански училища: 
 

 

 

 

 

№ 

по 

ред 

 

Наименование на длъжността,                              

ВП №  на поделението и гарнизона Б
р

о
й

 

Военно 

звание 

Изисквания за 

образование и 

квалификация 

Ниво на 

достъп до  
класифицирана 

информация 

1. Медицинска сестра в поделение 34610-

София на Медицински пунктове във 

Военномедицинска академия. 
1 

старши 

сержант 

“професионален 

бакалавър по .....” 
Поверително 

2. Медицинска сестра в поделение 36450-

София на Медицински пунктове във 

Военномедицинска академия. 
1 

старши 

сержант 

“професионален 

бакалавър по .....” 
Поверително 

3. Медицинска сестра в поделение 26050-

София на Медицински пунктове във 

Военномедицинска академия. 

 

1 
старши 

сержант 

“професионален 

бакалавър по .....” 
Поверително 

4. Медицинска сестра в медицински пункт на 

поделение 42600-Мусачево на Медицински 

пунктове във Военномедицинска академия.  
1 

старши 

сержант 

“професионален 

бакалавър по .....” 
Поверително 

5. Медицинска сестра в Предавателен 

радиовъзел на поделение 26800-Варна в 

Медицински пунктове на Военномедицинска 

академия към Многопрофилна болница за 

активно лечение-Варна. 

1 
старши 

сержант 

“професионален 

бакалавър по .....” 
Поверително 

6. Старша медицинска сестра в медицински 

пункт на поделение 24490-Асеновград на 

Медицински пунктове във Военномедицинска 

академия към Многопрофилна болница за 

активно лечение-Пловдив. 

1 старшина  

„бакалавър по 

професионално 

управление на 

здравни грижи” 

Поверително 

7. Старша медицинска сестра в медицински 

пункт на поделение 24150-Стара Загора на 

Медицински пунктове във Военномедицинска 

академия към Многопрофилна болница за 

активно лечение-Пловдив. 

1 старшина  

„бакалавър по 

професионално 

управление на 

здравни грижи” 

Поверително 

8. Медицинска сестра в медицински пункт на 

поделение 32040-Крумово на Медицински 

пунктове във Военномедицинска академия към 

Многопрофилна болница за активно лечение- 

1 
старши 

сержант 

“професионален 

бакалавър по .....” 
Поверително 



№ 

по 

ред 

 

Наименование на длъжността,                              

ВП №  на поделението и гарнизона Б
р

о
й

 

Военно 

звание 

Изисквания за 

образование и 

квалификация 

Ниво на 

достъп до  
класифицирана 

информация 

Пловдив. 

9. Медицинска сестра в медицински пункт на 

поделение 22160-Плевен на Медицински 

пунктове във Военномедицинска академия към 

Многопрофилна болница за активно лечение-

Плевен 

1 
старши 

сержант 

“професионален 

бакалавър по .....” 
Поверително 

10 Медицинска сестра-борден в Аероевакуационно 

отделение на Сектор “Подвижен диагностично-

лечебен комплекс” на Подвижна полева 

болнична база за осигуряване при кризисни 

ситуации от невоенен характер и бежански 

лагери в Болнични бази на във 

Военномедицински отряд за бързо реагиране на 

Специализирани звена във Военномедицинска 

академия. 

1 
старши 

сержант 

“професионален 

бакалавър по .....” 

и годност за 

летателна служба 

Поверително 

11. Старши специалист в Секция “Поддръжка на 

транспортно и авиоевакуационно оборудване” 

на Сектор “Авиомедицинска евакуация” в 

Научноприложен център по военномедицинска 

експертиза, авиационна и морска медицина” на 

Специализирани звена във Военномедицинска 

академия. 

1 старшина  

“Средно профе-

сионално образо-

вание” и специ-

ализация като 

техник на елек-

трически маши-

ни и апарати или 

техник на меди-

цинска техника 

удостоверени с 

документ; да 

притежава сви-

детелство за уп-

равление на МПС 

категория  

“В” или “С” 

Секретно 

 

3. Определям началника на Военномедицинската академия за 

длъжностно лице отговорно за провеждане на конкурса. 

3.1. конкурсът да се проведе при строго спазване на изискванията 

на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България, раздел втори от Правилника за прилагане на закона за отбраната 

и въоръжените сили на Република България и изискванията на заповедта. 

3.2. длъжностите по т.т. 1 и 2 да се обявят от директора на дирекция 

„Връзки с обществеността” - МО на Интернет-страницата на 

Министерството на отбраната, в съответствие със заповед № ОХ-

818/17.11.2008 г. на министъра на отбраната, във вестник „Българска 

армия” и в един национален всекидневник. 
 

4. Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 

141, ал. 1, т. 1-9 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България. 
 



5. Гражданските лица, които кандидатстват за конкурсните 

длъжности да подадат заявление до началника на Военномедицинска 

академия, с приложени към него: 

5.1. автобиография; 

5.2. копие от документ за самоличност; 

5.3. копие от диплома за завършено образование; 

5.4. документ за трудов стаж (ако има такъв); 

5.5. лична амбулаторна карта; 

5.6. експертно решение за годност за военна служба, издадено от 

Централната военномедицинска комисия към Военномедицинската 

академия; 

5.7. свидетелство за съдимост; 

5.8. декларация за наличие на обстоятелства по чл. 141, ал. 1, т. 4-7 

от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; 

5.9. декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 188 и чл.188а от 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; 

5.10. декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-

ниско военно звание от притежаваното от тях в резерва (ако имат такова); 

5.11. удостоверение от Военното окръжие, където се водят на отчет 

по резерва, от което да е видно основанието за освобождаване от кадрова 

военна служба; 

5.12. удостоверение от регионалния център за психично здраве 

(психо-диспансер); 

5.13. копие от военноотчетната книжка; 

5.14. документи съгласно чл. 147, ал. 1 от Правилника за прилагане 

на закона за защита на класифицираната информация за проучване за 

надеждност на кандидата; 

5.15. други документи съобразно изискванията на конкурса. 

 

6. Началникът на Военномедицинската академия: 

6.1. да назначи комисия за допускане до участие в конкурса; 

6.2. да назначи комисия за провеждане на конкурса; 

6.3. да направи искане до Държавна агенция „Национална 

сигурност” за проучване надеждността на допуснатите до участие в 

конкурса кандидати. 

Конкурсът да се проведе в сградата на Военномедицинска академия 

след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация на 

допуснатите до участие в конкурса кандидати от Държавна агенция 

„Национална сигурност”.  

 

Изпълнението на заповедта възлагам на начaлника на 

Военномедицинската академия.  
 



 

 

 

 

             МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

                                                      НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

                                                                                        АНЮ АНГЕЛОВ 
 


