УТВЪРЖДАВАМ:
НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ПРОФЕСОР
ВЕНЦИСЛАВ МУТАФЧИЙСКИ, дмн

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНА И
НАУЧНА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА
АКАДЕМИЯ
А. Във Военномедицинска академия се провежда обучение както
следва:
І. За придобиване на специалност в системата на
здравеопазването съгласно Наредба 34/29.12.2006 г. и Наредба
1/22.01.2015 г.
1. Обучението се състои в усвояването на теоретични знания и
практически умения и обхваща обособен раздел от медицинската наука и
практика. Специалност могат да придобият правоспособни медицински
специалисти по специалностите от професионално направление
„Медицина”, „Дентална медицина”, „Фармация” и „Здравни грижи”.
Обучението за придобиване на специалност се провежда по учебни
програми, съгласно номенклатурата на специалностите. Програмите се
разработват и предлагат за утвърждаване от висшите училища,
Военномедицинската академия и националните центрове по проблемите на
общественото здраве.
2. Приемането на специализанти се осъществява на места за
специализации от Наредба 34/29.12.2006 г., както и на места срещу
заплащане съответно за български граждани и чужденци, извън ЕС.
Съгласно Наредба1/2015 г. специализацията се извършва на базата на
сключен срочен трудов договор на места за лекар-специализант или на
основание сключени договори по реда на чл.13 с други лечебни заведения
и центрове, които нямат акредитация за обучение на специализанти.
Местата за специализация се отдават със Заповед на началника на
Военномедицинска академия. Зачисляването на специализантите се
извърша след провеждане на конкурс и събеседване.
3. Конкурсите се организират и провеждат от Военномедицинска
академия.
4. Началникът на Военномедицинска академия определя
ръководител на специализанта, който следва да бъде с не по-малко пет
години трудов стаж от признаване на специалността. Ръководителят на
специализацията може да бъде определен и по искане на специализанта.
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5. Ръководителят на специализацията изработва учебен план за
обучение на специализанта, който се утвърждава от Началника на
Военномедицинска академия.
6. Специализацията може да бъде прекъсвана поради бременност,
раждане, отглеждане на малко дете, временна нетрудоспособност,
продължила повече от три месеца от една календарна година, като за целта
специализантът подава молба до Началника на Военномедицинска
академия.
ІІ. Обучение за придобиване на образователна и научна степен
„Доктор” и научна степен „Доктор на науките”.
1. Военномедицинска академия провежда обучение в редовна,
задочна и чрез самостоятелна подготовка докторантура, съгласно Закона за
развитие на академичния състав на Република България.
2. Обучението на докторанти се извършва по акредитирани от
Националната агенция за оценяване и акредитация научни специалности,
съгласно чл. 75, ал. 5 от Закона за висшето образование.
3. Акредитацията се провежда периодично всеки шест години.
4. Предложенията за акредитиране на определени медицински,
военномедицински и немедицински специалности се правят от
ръководителите на катедри, клиники и лаборатории и се приемат от
Академичния съвет на Военномедицинска академия.
5. Формите на обучение за докторантура са:
- редовна докторантура със срок на обучение до три години;
- задочна докторантура със срок за обучение до четири години
- докторантура чрез самостоятелна подготовка на лице, разработило
основната част на дисертационен труд със срок на обучение до три години.
6. За редовната и задочната форма на обучение местата се определят
със заповед на Министъра на отбраната на места определени от
Министерството на образованието и науката.
7. Обучението в докторантура чрез самостоятелна подготовка се
извършва на основание заповед на Министъра на отбраната.
8. Финансирането на различните форми на обучение се определя със
заповедта за зачисляване.
9. Във Военномедицинска академия могат да се приемат и
докторанти – чужденци в изпълнение на междуправителствени спогодби,
съгласно актове на Министерския съвет и при условията на Чл. 95, ал. 6 и 7
на ЗВО.
10. Докторантите провеждат обучението си по индивидуален учебен
план, който се изготвя от докторанта и научния му ръководител.
ІІІ. Обучение за работа с високоспециализирани методики.
1. Обучението за работа с високоспециализирани методики се
извършва по програми, утвърдени от Министерство на здравеопазването,
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които се изработват и предлагат от водещи специалисти в съответните
направления.
2. За признаване на правоспособност за работа с дадена
високоспециализирана методика, кандидатът полага изпит.
IV. Провеждане на научноизследователска дейност.
1. Научноизследователската дейност на Военномедицинска академия
цели създаване на научноприложни продукти за защита на населението на
страната и в частност Въоръжените сили на Република България от
конвенционални оръжия, оръжия за масово поразяване, при крупни
промишлени аварии, природни бедствия и терористични актове.
2.
Научноизследователската
дейност
се
финансира
от
Министерството на отбраната, Министерството на образованието и
науката, НАТО и по програми на ЕС.
3. Предложенията за научни разработки се изготвят от колективи на
катедри, клиники и лаборатории или отделни научни работници и се
разглеждат от съответните катедрени, клинични или лабораторни съвети,
след което се насочват за разглеждане от Учебно-научния съвет на ВМА.
4. Одобрените научни разработки се предлагат за съответното
външно финансиране.
5. Всички окончателно одобрени и получили финансиране
разработки се включват в ежегодния плана на Министерство на отбраната
за научноизследователска и развойна дейност.
6. Резултатите от проведената научноизследователска дейност се
отчитат по споменатия хронологичен ред.
7.
Получените
годни
за
производство
продукти
от
научноизследователската дейност подлежат на патентна защита.
Б. РИСКОВЕ ПО ПРОЦЕСА
І. При изготвяне на предложенията за обявяване местата за
специализация бройките по съответните специалности да не отговарят на
реалните нужди.
II. При изготвяне на учебния план за специализация той да не бъде
съобразен с програмите за обучение по съответните специалности.
III. При прекъсване на специализацията за по-дълъг период от време
да бъде нарушено овладяването на определени теоретични и практически
умения.
IV. При зачисляване в редовна форма на докторантура за определени
места да няма кандидати поради „непривлекателния характер” на дадена
научна специалност.
V. При докторантура на самостоятелна подготовка зачисляването да
бъде извършено преди разработване на основната част на дисертационния
труд, което налага допълнително удължаване на първоначалния срок на
обучението, което е свързано с допълнителни финансови разходи.
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VI. При явяване на конкурс и зачисляване на кандидатите да бъде
отказан достъп до работа с класифицирана информация.
VII. При приемане на предложения за научни разработки, същите да
не водят до конкретни приложими на практика достижения.
VIII. При ограничаване на финансирането по Програма 10 на МО
стойностни научни разработки да не могат да получат своевременно
финансиране.
В. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ
І. Предложенията за местата за специализация да бъдат съобразени с
предстоящи овакантявания на съществуващи места на специалисти,
работещи във ВМА и системата на здравеопазването на Република
България.
ІІ. Началникът на отдела да отговаря за опазване на личните данни
на кандидатите при провеждане на съответните конкурси.
III. Учебният план за специализации да бъде съгласуван с отдел
„Учебна и научноизследователска дейност“ с цел да не се допусне
несъобразяване с програмата за обучение по съответната специалност.
IV. Да се прецизира прекъсването на специализацията във всеки
конкретен случай.
V. Да се създават възможности за бърза реализация на придобилите
образователна и научна степен „Доктор” и научна степен „Доктор на
науките”.
VI. Първичните звена да прецизират етапа на разработване на всеки
дисертационен труд.
VII. При обявяване на конкурсите при различните форми на
специализации и докторантура във Военномедицинска академия в
условията на конкурса да бъде определен и достъпът до работа с
класифицирана информация.
VIII. Учебно-научният съвет в състава си да включва широк кръг от
специалисти с цел приетите научни разработки да могат да бъдат
прецизирани.
IX. Съответните научни разработки да бъдат предлагани за
финансиране по възможност и съгласно законовата уредба на страната от
различни страни.
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „УЧЕБНА И
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ“
ДОЦ._________ВИРСАВИЯ ВАСЕВА, дм
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