ЗАПОВЕД
НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
___.___.2013 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-21-12/ 16.11.2012 г. на Министъра на
здравеопазването и Заповед № ОХ- 177/ 05.03.2013 г. на Министъра на
отбраната,
З А П О В Я Д В А М:
1. Изпитът по „ Военна токсикология ” да бъде проведен на
15 април 2013 г. от комисия в състав:
Председател: проф. Камен КАНЕВ, дмн – ВМА
Членове: 1. доц. Иван Михайлов СЪМНАЛИЕВ – ВМА
2. доц. Величко Любенов ДРАГНЕВ- ВМА
Резервен член: доц. Трифон Костадинов ИВАНОВ – ВМА
2. Изпитът по „Военномедицинско планиране” да бъде проведен на
16 април 2013 г. от комисия в състав:
Председател: 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 : подп. д-р Калин Стоянов КЪНЕВ- ВМА

3. Изпитът по „ Превантивна военна медицина ” да бъде проведен на
17 април 2013 г. от комисия в състав:
Председател: полк. проф. Асен Петков ПЕТКОВ, дмн- ВМА
Членове: 1. д-р Николай Райчев БОГДАНОВ - ВМА
2. доц. Димитър Симеонов ШАЛАМАНОВ, дм – МУ-ПЛЕВЕН
Резервен член: доц. Митко Георгиев АЛЯКОВ- ВМА
4. Изпитът по „Военномедицинско снабдяване” да бъде проведен на
18 април 2013 г. от комисия в състав:
Председател: проф.Асен Петков ПЕТКОВ, дмн- ВМА
Членове: 1. маг. фарм. Димитър Господинов АНГЕЛОВ- ВМА
2. маг. фарм. Радослав Димов ПЕТКОВ- ВМА
Резервен член : гл. ас. д-р Спас Георгиев СПАСОВ- ВМА
5. Изпитите да се проведат от 9.00 часа на определните дати, зала 7, ет.1,
Учебно-научен отдел на Военномедицинска академия.
6. При провеждането на изпитите да се спазват изискванията на Наредба
№ 34/ 29.12.2006г. за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването.
7. Началникът на Учебно-научен отдел и председателите на изпитните
комисии да следят за спазаване на анонимността и процедурата на
конкурсните изпити.
8. Началникът на Учебно-научния отдел да организира публикуването на
заповедта в интернет-страницата на Военномедицинска академия.
9. Изпитните билети да се представят в Учебно-научен отдел , ст.3, ет.1 в
срок до 24.10.2011 г.
10. Председателите на изпитните комисии да осигурят присъствието на
членовете на комисиите.

11. Председателите на изпитните комисии след приключване на изпита да
представят писменните работи и протоколите с резултатите от изпита в
Учебно-научен отдел.
12. Резултатите от конкурсните изпити да се обявят в деня на изпита.
13. Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички председатели на
комисии.
14. Изпълнението на заповедта възлагам на функционалния началник на
Учебно-научен отдел д-р Р. Стоилкова.
15. Контролът по изпълнението й възлагам на заместник началника на
ВМА по учебно-научната дейност полк. доц. Крум Кацаров, дм.
НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ:
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПРОФЕСОР

СТОЯН ТОНЕВ, дм

ИЗГОТВИЛ:
Функционален началникна
Учебно-научен отдел
д-р

Р. СТОИЛКОВА
СЪГЛАСУВАЛ:
Началник на Правно-нормативен
отдел
Л. БЕЛЧЕВ

Разчет:
екз.1 - към дело
екз.2 – ЗН по Учебно-научната дейност
екз.3- Н-к Учебно-научен отдел
екз. 4– Началник Правно-нормативен отдел
екз. 5 – проф. Камен Канев, днм
екз. 6- проф. Ас. Петков, днм

