
# # 2 0 1 5  г.

Съдържание: Обявяване на вакантни длъжности във Военномедицинска 
академия за приемане на военна служба на лица, 
завършили граждански средни или висши училища в 
страната и в чужбина и определяне на условията и реда за 

______  провеждане на конкурс ______ ______
На основание чл. 26, т. 6, чл. 31, ал. 1, чл. 144, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 2, т. 3, 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, съгласно Приложение № 1, които следва да се 
заемат след провеждане на конкурс за приемане‘на военна служба на лица, 
завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

2. Определям началника на Военномедицинска академия за длъжностно 
лице, отговорно за провеждане на конкурса.

3. Конкурсът да се проведе, във Военномедицинска академия - София 
при спазване на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България (ЗОВСРБ), раздел втори от Правилника за 
прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 
(ППЗОВСРБ) и изискванията на заповедта.

4. Началникът на Военномедицинска академия (ВМА):
4.1. да организира провеждането на конкурса;
4.2. да изготви обява, съгласно чл. 4, ал. 5 от ППЗОВСРБ, да изпрати 

същата до Централното военно окръжие (ЦВО) за обявяване в Агенцията по 
заетостта и до дирекция „Връзки с обществеността” -  МО за обявяване на 
Интернет-страницата на Министерство на отбраната;

4.3. да назначи комисия за допускане на кандидатите до участие в 
конкурса;

4.4. да назначи комисия за провеждане на конкурса.
5. Работата на комисиите по т. 4.3. и т. 4.4. да се ръководи от 

председатели, които да се определят с заповед на началника на ВМА. Двете 
комисии да заседават в пълен състав.

6. За заседанията на комисиите по т. 4.3. и т. 4.4. да се води протокол, 
който да се подписва от всички членове.

7. Членовете на комисиите да не разгласяват информацията, която им е 
станала известна при провеждането на конкурса.

З А П О В Е Д
НА

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

№ ОХ- G j& София



8. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на 
изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от ЗОВСРБ.

9. Кандидатите за вакантните длъжности да подадат лично писмено 
заявление за участие в конкурса чрез структурите на ЦВО до началника на 
ВМА, с приложени към него:

9.1. автобиография;
9.2. копия от документи за придобита образователно-квалификационна 

степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за 
длъжността;

9.3. копие на документ, удостоверяващ продължителността на 
професионалния опит (ако притежават такъв);

9.4. свидетелство за съдимост;
9.5. декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от 

ЗОВСРБ;
9.6. декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско 

военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако имат такова);
9.7. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на 

военен отчет, от което да е видно основанието За освобождаване от военна 
служба (при условие, че са служили);

9.8. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на 
военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по 
Закона за резерва на въоръжените сили на Репубдика България (при условие, 
че са сключили договор за служба в доброволния резерв);

9.9. копие от военноотчетната книжка (ако имат такава);
9.10. копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие, 

че отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ);
9.11. други документи, свързани с изискванията за заемането на 

длъжността.
10. Началникът на ЦВО да организира чрез подчинените му структури:
10.1. информирането на кандидатите за приемане на военна служба 

относно реда и условията за издаване на експертно решение, удостоверяващо 
годността за военна служба и протокол от оценката на психологичната 
пригодност на кандидатите за военна служба от ВМА;

10.2. изпращането на кандидатите във ВМА за установяване годността 
им за военна служба от ЦВМК и на психологичната им пригодност от Центъра 
по психично здраве и превенция (ЦПЗП). При преминаване на медицински 
прегледи за издаване на експертното решение за установяване годността им за 
военна служба, кандидатите да представят документите, по чл. 21 на Наредба 
№ Н-4/18.02.2013 г. за военномедицинска експертиза;

10.3. изпращането до началника на ВМА на заявленията на кандидатите 
с приложените документи по т. 9, в срок не по-късно от 10 работни дни от 
крайният срок за подаване на документите от кандидатите;

11. Началникът на ВМА да организира:
11.1. медицинското освидетелстване на кандидатите за годност за военна 

служба от ЦВМК, в съответствие с Наредба № Н-4/18.02.2013 г. за 
военномедицинска експертиза;



11.2. извършването на оценка на психологичната пригодност на 
кандидатите за приемане на военна служба в ЦПЗП -  ВМА, в съответствие с 
Наредба Н-12/18.05.2011 г. за психологичното осигуряване на 
военнослужещите от Министерството на отбраната, Българската армия и 
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;

11.3. предоставяне на експертните решения по т. 11.1. и т. 11.2. в 
комисията за допускане до участие в конкурса.

12. Комисията за допускане до участие в конкурса:
12.1. да извърши проверка на документите на кандидатите за военна 

служба и да изготви поименен списък на кандидатите, който да съдържа трите 
имена, ЕГН и постоянен адрес;

12.2. да допусне до конкурс кандидатите, които отговарят на условията 
на конкурса;

12.3. да уведоми писмено допуснатите кандидати за датата и мястото на 
провеждане на конкурса;

12.4. да върне документите на кандидатите, които не са допуснати до 
участие в конкурс, като мотивира отказа.

13. Комисията за провеждане на конкурса: ~
13.1. да проведе конкурса съгласно реда,посочен в обявата за конкурса 

по т. 4.2. от настоящата заповед;
13.2. след провеждането на конкурса да изготви протокол, в който 

кандидатите да се класират в низходящ ред; .
13.3. да уведоми писмено кандидатите за резултатите от конкурса;
13.4. да проведе беседи за предлагане на длъжности с кандидатите, 

спечелили конкурса. За всяка проведена беседа да се изготви протокол, 
подписан от председателя на комисията и от кандидата.

14. Началникът на ВМА да организира проучването за надеждност на 
класираните кандидати, съгласно разпоредбите на Закона за защита на 
класифицираната информация.

15. След получаване на изискващото се разрешение за достъп до 
класифицирана информация, началника на ВМА:

15.1. да сключи договори за военна служба, да приеме на военна служба 
и да назначи на длъжност класираните кандидати за длъжностите, изискващи 
сержантско военно звание.

15.2. да изпрати до министъра на отбраната предложение за приемане на 
военна служба, присвояване или обявяване на съответното военно звание на 
лицата, спечелили конкурса за офицерски длъжности, заедно с проекти на 
договори за военна служба, подписани от лицата, спечелили конкурса.

16. В изпълнение на чл. 9 от ППЗОВСРБ, приетите на военна служба 
кандидати за вакантни длъжности да преминат обучение по начална и 
специална военна подготовка, с изключение на тези, приети по условията на 
чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ.
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17. Началникът на ВМА да организира отразяването в Автоматизираната 
система за управление на човешките ресурси и в Азбучните служебни карти на 
военнослужещите придобитата или притежаваната военноотчетна специалност 
(ВОС), в съответствие със Списъка на военноотчетните специалности на 
офицерите, сержантите (старшините) и войниците (матросите) от въоръжените 
сили на Република България (M3 ОХ-02/03.02.2009 г.).

18. Началникът на ВМА да уведоми директора на дирекция „Управление 
на човешките ресурси” за резултатите от проведения конкурс.

Изпълнението на заповедта възлагам на началника на 
Военномедицинска академия и началника на Централно военно окръжие.

МИНИСТЪР НА ОЯБРАНАТА

ЛАИ НЕНЧЕВ

Отпечатано в 1 екз. 
Размножено в 5 екз. 
27388 .
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Приложение 1

СПИСЪК
на вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия за 

приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански средни или
висши училища в страната и в чужбина

1. Длъжности за офицери:

№
по
ред

Наименование на длъжността, 
ВП № на военното формироване и 

гарнизона Бр
ой Военно

звание
Код на 

длъжността

Изисквания за 
образование и 
квалификация

Изисквано 
минимално ниво 

за достъп до 
класифицирана 

информация
1. Лекар в Отделение по 

колопроктология на клиника 
„Ендоскопска, ендокринна 
хирургия и колопроктология” в 
катедра „Хирургия” на 
Стационарен блок в 
Многопрофилна болница за 
активно лечение -  София към 
ВМА.

1 капитан 3124 4017 магистър-лекар Секретно

2. Лекар в Отделение за заболявания 
на централната нервна система и 
епилепсия на клиника „Нервни 
болести” в катедра „Нервни 
болести и неврохирургия” на 
Стационарен блок в 
Многопрофилна болница за 
активно лечение -  София към 
ВМА.

1 капитан 3124 4017

магистър-лекар 
със специалност 

„Нервни 
болести”

Секретно

3. Лекар в Отделение по аудиология 
и отоневрология на клиника 
„Ушни, носни и гърлени болести” 
в Стационарен блок на 
Многопрофилна болница за 
активно лечение -  София към 
ВМА.

1 капитан 3124 4017

магистър-лекар 
със специалност 
„Ушно-носно- 

гърлени 
болести”

Секретно

4. Лекар в Диабетно отделение на 
Клиника по ендокринология и 
болести на обмяната в катедра 
„Пневмология, фтизиатрия и 
ендокринология и болести на 
обмяната” на Стационарен блок в 
Многопрофилна болница за 
активно лечение -  София към 
ВМА.

1 капитан 3124 4017 магистър-лекар Секретно

5. Лекар в клиника „Хематология” на 
катедра „Хематология, медицинска 
онкология, радиационна защита, 
радиобиология и нуклеарна 
медицина” в Стационарен блок на 
Многопрофилна болница за 
активно лечение -  София към 
ВМА.

1 капитан 3124 4017 магистър-лекар Секретно

6. Лекар в отделение „Клинична 
трансфузиология и 
имунохематологична диагностика 
на пациенти” на Център по

1 капитан 3124 4017 магистър-лекар Секретно
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№
по
ред

Наименование на длъжността, 
ВП № на военното формироване и 

гарнизона Бр
ой Военно

звание
Код на 

длъжността

Изисквания за 
образование и 
квалификация

Изисквано 
минимално ниво 

за достъп до 
класифицирана 

информация
трансфузионна хематология в 
Стационарен блок на 
Многопрофилна болница за 
активно лечение -  София към 
ВМА.

7. Началник на медицински пункт 
във военно формирование 46390 -  
София в Медицински пунктове към 
ВМА-  София.

1 капитан 31214031 магистър-лекар Секретно

8. Началник на медицински пункт 
във военно формирование 28610 -  
София в Медицински пунктове към 
ВМА -  София.

1 капитан 3121 4031 магистър-лекар Секретно

9. Заместник-началник на 
медицински пункт във военно 
формирование 24900 -  Враждебна 
в Медицински пунктове към ВМА 
-  София.

1 капитан 31214012 магистър-лекар Секретно

10. Началник на медицински пункт 
във военно формирование 48940 - 
Бургас в Медицински пунктове 
към МБАЛ - Варна.

1 капитан 3121 4034 магистър-лекар Секретно

11. Лекар дентална медицина в 
медицински пункт във военно 
формирование 48940- - Бургас в 
Медицински пунктове към МБАЛ - 
Варна.

1 капитан 3422 4019 

*

магистър-
дентална
медицина

Секретно

12. Началник на медицински пункт 
във военно формирование 54680 - 
Бургас в Медицински пунктове 
към МБАЛ - Варна.

1

>

капитан 3124 4032 магистър-лекар Секретно

13. Началник на медицински пункт 
във военно формирование 54060 - 
Шумен в Медицински пунктове 
към МБАЛ - Варна.

1 капитан 3121 4031 магистър-лекар Секретно

14. Началник на медицински пункт 
във военно формирование 52860 -  
Кичево в Медицински пунктове 
към МБАЛ - Варна.

1 капитан 3121 4031 магистър-лекар Секретно

15. Лекар - ординатор в Аварийно - 
спасителен отряд на Медицински 
пункт във военно формирование 
28580 - Варна в Медицински 
пунктове към МБАЛ - Варна.

1 капитан 3122 4021

магистър-лекар 
с годност за пла
вателна служба 

и нещатен 
водолаз

Секретно, NATO 
Secret

16. Лекар на фрегата във военно 
формирование 22480 - Б -  Бургас 
на Медицински пунктове към 
МБАЛ - Варна.

1 капитан 3122 4020

магистър-лекар 
с годност за 
плавателна 

служба

Секретно, NATO 
Secret

17. Лекар на фрегата във военно 
формирование 22480 - В -  Бургас 
на Медицински пунктове към 
МБАЛ - Варна.

1 капитан 3122 4020

магистър-лекар 
с годност за 
плавателна 

служба

Секретно, NATO 
Secret

18. Лекар -  корабен в медицински 
пункт на военно формирование 
18360 -  Бургас в Медицински 
пунктове към МБАЛ - Варна.

1 капитан 3122 4020

магистър-лекар 
с годност за 
плавателна 

служба

Секретно, NATO 
Secret

19. Началник на медицински пункт 
във военно формирование 44220 - 
Пловдив в Медицински пунктове 
към МБАЛ - Пловдив.

1 капитан 3121 4031 магистър-лекар Секретно



№
по
ред

Наименование на длъжността, 
ВП № на военното формироване и 

гарнизона Бр
ой Военно

звание
Код на 

длъжността

Изисквания за 
образование и 
квалификация

Изисквано 
минимално ниво 

за достъп до 
класифицирана 

информация
20. Заместник-началник на 

медицински пункт във военно 
формирование 24490 -  Асеновград 
в Медицински пунктове към МБАЛ 
- Пловдив.

1 капитан 3122 4011 магистър-лекар Поверително

21. Лекар в Медицински пункт във 
военно формирование 24490 -  
Асеновград в Медицински 
пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1 капитан 3124 4017 магистър-лекар Поверително

22. Лекар в Медицински пункт във 
военно формирование 48430 — 
Стара Загора в Медицински 
пунктове към МБАЛ -  Пловдив.

2 капитан 3123 4018 магистър-лекар Секретно

23. Лекар в Медицински пункт във 
военно формирование 34840 -  
Карлово в Медицински пунктове 
към МБАЛ -  Пловдив.

1 капитан 3123 4018 магистър-лекар Секретно

24. Лекар в Медицински пункт във 
военно формирование 22180 -  
Казанлък на Военно формирование 
34750 - Карлово в Медицински 
пунктове към МБАЛ -  Пловдив.

2 капитан 3123 4018 магистър-лекар Секретно

‘ 25. Началник на медицински пункт 
във военно формирование 48340 -  
Карлово на Военно формирование 
34750 - Карлово в Медицински 
пунктове към МБАЛ -  Пловдив.

1 капитан 3121 4031 магистър-лекар Секретно

26. Началник на медицински пункт 
във военно формирование 54890 -  
Казанлък на Военно формирование 
34750 - Карлово в Медицински 
пунктове към МБАЛ -  Пловдив.

1

1

капитан 3121 4031 магистър-лекар Секретно

27. Началник на медицински пункт 
във военно формирование 28330 -  
Смолян в Медицински пунктове 
към МБАЛ -  Пловдив.

1 капитан 3121 4031 магистър-лекар Секретно

28. Авиолекар в медицински пункт във 
военно формирование 28000 - Граф 
Игнатиево в Медицински пунктове 
към МБАЛ -  Пловдив.

1 капитан 3122 4001

магистър-лекар 
със специалност 

„Авиационна 
медицина”

Секретно

29. Началник на медицински пункт 
във военно формирование 36150 - 
Стара Загора в Медицински 
пунктове към МБАЛ -  Пловдив.

1 капитан 3121 4031 магистър-лекар Секретно

30. Заместник-началник на 
медицински пункт в НВУ “Васил 
Левски” -  Велико Търново в 
Медицински пунктове към МБАЛ -  
Плевен.

1 капитан 3121 4012 магистър-лекар Секретно

31. Началник на Медицински пункт 
във военно формирование 24430 - 
Троян в Медицински пунктове към 
МБАЛ -  Плевен.

1 капитан 3123 4030 ' магистър-лекар Секретно

32. Заместник-началник на 
медицински пункт във военно 
формирование 28880 -  Белене в 
Медицински пунктове към МБАЛ -  
Плевен.

1 капитан 3122 4011 магистър-лекар Секретно
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№
по
ред

Наименование на длъжността, 
ВП № на военното формироване и 

гарнизона Бр
ой Военно

звание
Код на 

длъжността

Изисквания за 
образование и 
квалификация

Изисквано 
минимално ниво 

за достъп до 
класифицирана 

информация
33. Началник на медицински пункт 

във военно формирование 42800 -  
Плевен в Медицински пунктове 
към МБАЛ -  Плевен.

1 капитан 3122 4011 магистър-лекар Секретно

34. Заместник-началник на 
медицински пункт във военно 
формирование 42800 -  Плевен в 
Медицински пунктове към МБАЛ -  
Плевен.

1 капитан 3122 4011

магистър-лекар 
с годност за 
парашутни 

скокове

Секретно

35. Началник на Медицински пункт 
във военно формирование 54990 - 
Враца в Медицински пунктове към 
МБАЛ -  Плевен.

1 капитан 3123 4030 магистър-лекар Секретно

36. Лекар в медицински пункт във 
военно формирование 52590 - 
Ямбол в Медицински пунктове към 
МБАЛ -  Сливен.

1 капитан 3123 4018 магистър-лекар Секретно

37. Заместник-началник на 
медицински пункт във военно 
формирование 22220- Сливен в 
Медицински пунктове към МБАЛ -  
Сливен.

1 капитан 3121 4012 магистър-лекар Секретно

38. Заместник-началник на 
медицински пункт във военно 
формирование 26030 - Безмер в 
Медицински пунктове към МБАЛ -  
Сливен.

1 капитан 3122 4011 

. *

магистър-лекар Секретно

39. Лекар в Отделение за подготовка 
на хирургически екипи на 
Военномедицински отряд за бързо 
реагиране към Военномедицинска 
академия.

1 капитан 3124 4017 '
магистър-лекар 
със специалност 

„Хирургия”
Секретно

40. Лекар в Медицинско отделение за 
осигуряване на мисии и учения на 
Военномедицински отряд за бързо 
реагиране към Военномедицинска 
академия.

1 капитан 3124 4017
магистър-лекар 
със специалност 

„Хирургия”
Секретно

2. Длъжности за сержанти:

№
по
ред

Наименование на длъжността, 
ВП № на военното формирование и 

гарнизона Бр
ой Военно

звание
Код на 

длъжността

Изисквания за 
образование и 
квалификация

Изисквано 
минимално ниво 

за достъп до 
класифицирана 

информация
1. Медицинска сестра в медицински 

пункт във военно формирование 
42600 -  Мусачево на Медицински 
пунктове към ВМА - София.

1 старши
сержант

3331 4004 
пб

“професионален 
бакалавър по ....” Поверително

2. Медицинска сестра в медицински 
пункт във военно формирование 
24980 -  Божурище на Медицински 
пунктове към ВМА - София.

1 старши
сержант

3331 4004 
пб

“професионален 
бакалавър по ....” Поверително
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№
по
ред

Наименование на длъжността, 
ВП № на военното формирование и 

гарнизона Бр
ой Военно

звание
Код на 

длъжността

Изисквания за 
образование и 
квалификация

Изисквано 
минимално ниво 

за достъп до 
класифицирана 

информация
3. Медицинска сестра в медицински 

пункт във военно формирование 
38010 -  Варна на Медицински 
пунктове към МБАЛ - Варна.

1 старши
сержант

3331 4004 
пб

“професионален 
бакалавър по .. .” Поверително

4. Медицинска сестра в медицински 
пункт във военно формирование 
48430 - Стара Загора на Военно 
формирование 24150 - Стара 
Загора в Медицински пунктове към 
МБАЛ -  Пловдив.

3 старши
сержант

3331 4004 
пб

“професионален 
бакалавър п о ....” Поверително

5. Медицинска сестра в медицински 
пункт в НВУ „Васил Левски” - 
Велико Търново в Медицински 
пунктове към МБАЛ -  Плевен.

2 старши
сержант

3331 4004 
пб

“професионален 
бакалавър по . ..” Поверително
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