ЗАПОВЕД
НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
30.12.2014 г
№ 1593
гр. София
_____________________________________________________________________
СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на конкурс за заемане на академична
длъжност „главен асистент” във Военномедицинска
академия
_____________________________________________________________________
На основание чл. 18 и сл. от ЗРАСРБ, раздел II от ППЗРАСРБ и раздел I,
т.3 от МЗ № ОХ-602/2011 г. , във връзка с раздел III от МЗ № ОХ-602/2011 г.и
чл. 95 и сл. от Правилника за условията и реда за придобиване на научни
степени и заемане на академични длъжности във ВМА и на основание чл. 55, ал.
4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 8, ал.
3, т. 3 от Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската
академия
ЗАПОВЯДВАМ:
I. Обявявам конкурс за заемане на вакантната академична длъжност
„главен асистент” за цивилен служител във Военномедицинска академия, в
Клиника „Спешна токсикология” по научната специалност „Токсикология”.
II. Кандидатите за участие в конкурса по т.I да отговарят на следните
изисквания :
1. Да притежават образователна и научна степен „доктор” в област
„Токсикология”;
2. Да владеят английски език или друг чужд език, на работно ниво;
3. Да притежават разрешение за достъп до класифицирана информация с
ниво „Поверително” (кандидатите, които нямат такова разрешение следва да
отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на
класифицираната информация).
III. Кандидатите в конкурса по т.I, да подадат заявление за допускане до
участие в конкурса, адресирано до началника на Военномедицинска академия,
към което да приложат:
1. автобиография;
2. диплом за висше образование
3. диплом за образователната и научна степен „доктор”;
4. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни
разработки в областта „Токсикология”;
5. копие на разрешението за достъп до класифицирана информация;
6. копие на удостоверението за владеене на английски или френски език;
7. медицинско свидетелство (за работа);
8.свидетелство за съдимост;
9.удостоверение за стаж по специалността;

10. други документи по преценка на кандидата, които да удостоверяват
интересите и постиженията му в съответната научна област, като
изобретения, научно-приложни разработки и др.
IV. Срокът за подаване на документите за участие в конкурса е 2 /два/
месеца от датата на публикуване на обявата в „Държавен вестник”. За дата на
подаване на документите се счита датата на завеждането им в деловодството на
ВМА, ет.2.
V. Началникът на „Учебно-научен” отдел на ВМА да:
1.организира обявяването на конкурса в „Държавен вестник” и на интернет
страницата на Военномедицинска академия, чрез публикуване на настоящата
заповед ;
2. организира провеждането на конкурса в съответствие с разпоредбите на
Закона за развитие на академичния състав в Република България, Закона за
защита на класифицираната информация, правилниците за тяхното приложение ,
Заповед № ОХ-602/19.07.2011 г. на министъра на отбраната на РБ и Правилника
за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични
длъжности във Военномедицинската академия. ;
V. Началникът на ВМА трябва да уведоми писмено всички явили се
кандидати за резултатите от избора р в 14-дневен срок
Изпълнението на заповедта възлагам на началника на Учебно-научен
отдел, а контрола по изпълнението на заместник началника на ВМА по учебнонаучната дейност.
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