ЗАПОВЕД
НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
___.___.2011 г

№_____

гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно организиране и провеждане на конкурсни
изпити
за зачисляване на специализация по военномедицинските
специалности, съгласно Наредба № 34 / 29.12.2006 г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването
_____________________________________________________________________
На основание Заповед № РД-21-01/ 21.10.2010 г. на Министъра на
здравеопазването и Наредба № 34/ 29.12.2006г. за придобиване на специалност в
системата на здравеопазването
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Изпитът по „ Военномедицинско снабдяване ” да бъде проведен на
02 ноември 2011 г. от комисия в състав:
Председател: полк. проф. Асен Петков ПЕТКОВ, дмн – ВМА
Членове: 1. маг. фарм. Димитър Господинов АНГЕЛОВ – ВМА
2. гл. ас. Спас Георгиев СПАСОВ- ВМА
Резервен член: маг.фарм. Радослав Димов ПЕТКОВ – ВМА
2. Изпитът по „Превантивна военна медицина” да бъде проведен на
03 ноември 2011 г. от комисия в състав:
Председател: доц. Димитър Симеонов Шаламанов, дм – МУ- Плевен
Членове: 1. ас. д-р Николай Райчев Богданов - ВМА
2. д-р Дончо Георгиев ГРИГОРОВ- ВМА
Резервен член : ст. н .с. ІІ ст. Митко Георгиев АЛЯКОВ- ВМА

3. Изпитът по „ Военномедицинско планиране ” да бъде проведен на
04 ноември 2011 г. от комисия в състав:
Председател: полк. проф. Асен Петков ПЕТКОВ, дмн- ВМА
Членове: 1. гл. ас. д-р Спас Георгиев СПАСОВ - ВМА
2. гл. ас. д-р Александър Владимиров АЛЕКСАНДРОВ- ВМА
Резервен член: м-р д-р Калин Стоянов КЪНЕВ - ВМА
4. Изпитът по „ Военна токсикология ” да бъде проведен на
07 ноември 2011 г. от комисия в състав:
Председател : проф. Камен Петров КАНЕВ, дмн- ВМА
Членове : 1. полк. ст. н. с. ІІ ст. Иван Михайлов СЪМНАЛИЕВ- ВМА
2. ст. н. с. І ст. Христофор Димитров ДИШОВСКИ- ВМА
Резервен член: ст.н.с. ІІ ст. Трифон Костадинов ИВАНОВ, дм- ВМА
5. Кандидатите за участие в конкурсите да подадат рапорт /молба/ по
команден ред до началника на Военномедицинска академия, придружен от
следните документи:
- нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше
образование;
-

препис-извлечение

от

трудовата

книжка

или

друг

документ,

удостоверяващ професионален стаж;
6. Срокът за подаване на документите да бъде 1 месец от публикуването
на настоящата заповед във вестник „Българска армия”.
7. Изпитите да се проведат от 9.00 часа на определните дати, зала 7, ет.1,
Учебно-научен отдел на Военномедицинска академия.
8. При провеждането на изпитите да се спазват изискванията на Наредба
№ 34/ 29.12.2006г. за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването.

9. Началникът на Учебно-научния отдел да организира публикуването на
заповедта в

интернет-страницата

интернет-страницата

на

на

Министерство

Военномедицинска

на

академия

отбраната,
и

вестник

„Българска армия”.
10. Председателите на изпитните комисии да осигурят присъствието на
членовете на комисиите.
11. След приключване на изпита да се представят в Учебно-научен отдел
по два екземпляра на изпитните протоколи за всички кандидати, явили се
на изпит.
12. Началникът на Учебно-научен отдел и председателите на изпитните
комисии да следят за спазаване на анонимността на конкурсните изпити.
13. Резултатите от конкурсните изпити да се обявят в деня на изпита.
14. Изпитните билети да се представят в Учебно-научен отдел , ст.3, ет.1 в
срок до 24.10.2011 г.
15. Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички председатели на
комисии .
16. Изпълнението на заповедта възлагам на началника на Учебно-научен
отдел д-р Ю. Дочев.
17. Контролът по изпълнението й възлагам на заместник началника на
ВМА по учебно-научната дейност полк. доц. Крум Кацаров, дм.

НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ:
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