
З А П О В Е Д  

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 

08.04.2019 г.                    № ОХ - 341                             София 

 

Съдържание:  Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност 

„главен асистент“ във Военномедицинска академия 
 
 
 

На основание чл. 26, т. 6 и т. 15 и чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България, чл. 64а, ал. 1 и ал. 2 от Правилника 

за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България, чл. 48, ал. 3 и чл. 50, ал. 1 от Закона за висшето образование, § 1 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование, чл. 3, ал. 1 и 

ал. 2 и чл. 18, ал. 1 и ал. 3 от Закона за развитието на академичния състав в 

Република България, чл. 45 от Правилника за прилагане на Закона за развитието 

на академичния състав в Република България, раздел I, т. 1.4. б. „а” и раздел I, 

т. 3 от заповед на министъра на отбраната № ОХ-926/19.11.2018 г., и във връзка 

с предложения на Академичния съвет на Военномедицинска академия 

(протокол № 11 от 15.11.2018 г.), 

 

З А П О В Я Д В А M :  

 
1. Обявявам конкурс за заемане на академична длъжност „главен 

асистент” в клиника „Неврохирургия“, катедра „Нервни болести, 

неврохирургия и психиатрия“ на МБАЛ-София към ВМА, в област на 

висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 

7.1. „Медицина”, научна специалност „Неврохирургия”, 1 (едно) място за 

военнослужещ. 

2. Изисквания към кандидатите: 

– да притежават военно звание „майор” (код на длъжността 1324 9001 

кп5); 

– да притежават военноотчетна специалност 6151; 

– да притежават образователна и научна степен „доктор” в 

професионално направление 7.1 „Медицина“; 

– 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). 

 3. Необходими документи за участие в конкурса: 

  рапорт до началника на Военномедицинска академия; 



  кадрова справка (изготвена от кадровия орган по местослужене – за 

кандидатите от Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия; 

– заверено копие на дипломата („вярно с оригинала“) за образователна и 

научна степен „доктор”, която да съответства на обявения конкурс; 

– списък на публикации, изобретения и други научно-приложни 

резултати, изискващи се съгласно ППЗРАСРБ; 

– копие на документите от последното атестиране, заверено от 

съответния орган по личния състав; 

– копие на разрешението за достъп до класифицирана информация или 

служебна бележка, че е започнала процедура по получаването му; 

– справка за изпълнение на минималните национални изисквания, към 

която се прилагат необходимите доказателства. 

4. Началникът на Военномедицинска академия да организира: 

– публикуването на обява за конкурсa в „Държавен вестник”; 

– провеждането на конкурса; 

– до 15 дни, след избора за заемане на свободната длъжност, 

изпращането в дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ на 

препис-извлечение от протокола от заседанието на академичния съвет с 

решението за избора на кандидата. 

5. Срок за подаване на документите от кандидатите за участие в 

конкурсa – 2 (два) месеца от обявлението в „Държавен вестник”. 

6. За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата 

на завеждането им в регистратурата на Военномедицинска академия. 

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

публикуването на настоящата заповед в интернет страницата на 

Министерството на отбраната. 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на 

дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“. 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

             КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 


