ЗАПОВЕД
НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
25.04.2017 г.
№ 589
гр. София
_____________________________________________________________________
СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на конкурс за заемане на
академичнa длъжност “доцент” във Военномедицинска
академия
_____________________________________________________________________
На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, чл. 8, ал. 3, т. 13 от Правилника за устройството и
дейността на Военномедицинската академия, чл. 50 от ЗВО, чл. 24, ал. 2 на
раздел III от ЗРАСРБ, чл. 55, раздел III от ППЗРАСРБ и раздел I, т.3 ”б” и раздел
IV от МЗ № ОХ-602/2011 г. и чл. 101 от Правилника за условията и реда за
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във ВМА и
решение на Академичния съвет на ВМА, отразено в протокол № 5 от
21.04.2017г.
ЗАПОВЯДВАМ:
І. Обявявам конкурс за щатно осигурена академична длъжност
„Доцент висше училище”, код на длъжността 253-06, ниво на достъп до
класифицирана информация „Поверително” от състава на Военномедицинска
академия по научната специалност „Гастроентерология”, за нуждите на клиника
„гастроентерология”, катедра „Гастроентерология, чернодробно-панкреатична
хирургия и трансплантология” на МБАЛ-София, ВМА
Изисквания към кандидатите:
1.1. да имат придобита образователна и научна степен "доктор";
1.2 не по-малко от две години:
- да са заемали академичната длъжност "Асистент", „Главен асистент” или
- да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на
научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна
организация, или
- да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения по
специалността в областта на Гастроентерологията;
1.3 да са представили публикуван монографичен труд или равностойни
публикации в специализирани научни издания или доказателства за съответни
на тях постижения в областта, които да не повтарят представените за
придобиване на образователната и научна степен "доктор", или научна степен
„доктор на науките”;
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1.4. 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.
2. Необходими документи за участие в конкурса:
2.1 Заявление до Началника на Военномедицинска академия;
2.2.Автобиография /CV европейски формат/;
2.3. Копие от разрешението за достъп до класифицирана информация.
Кандидатите, които нямат такова разрешение, да подадат необходимите
документи по чл. 147 от Правилника за прилагане на Закона за защита на
класифицираната информация и да представят служебна бележка, че е
стартирана процедура за издаване на разрешение за получаване на съответното
ниво на достъп;
2.4. Свидетелство за научно звание, или документ за заемане на
академичната длъжност в друго висше училище;
2.5 Диплома за образователна и научна степен „Доктор”;
2.6. Научноизследователски трудове, публикации, изобретения и други
научни и научно-приложни разработки;
2.7. Творческа автобиография, която включва информация за учебната и
научноизследователската работа на кандидата;
2.8. Свидетелство за съдимост;
2.9. Документ за трудов стаж;
2.10. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на
кандидата в областта „Гастроентерология” – като изобретения, научноприложни разработки, изследвания, творчески постижения и др;
2.11. Медицинско свидетелство за работа.
IІ. Срок за подаване на документите за участие в конкурсите: 2 /два/
месеца от датата на публикуване на обявата в „Държавен вестник”. За дата на
подаване на документите се счита датата на завеждане на същите в
деловодството на ВМА – гр. София, п.к. 1606, бул. „Св. Георги Софийски” №3.
IIІ. Началникът на отдел „Учебна и научноизследователска дейност” на
ВМА на ВМА
- да организира публикуването на заповедта в интернет страницата на
Военномедицинска академия и Държавен вестник;
- да организира провеждането на конкурса в съответствие със Закона за
развитие на академичния състав в Република България, Закона за развитие на
академичния състав в Република България, на Закона за защита на
класифицираната информация и правилниците за тяхното приложение и
Правилника за условията и реда на придобиване и заемане на академични
длъжности във Военномедицинска академия, МЗ № ОХ-602/2011 г.;
- в 14 дневен срок след провеждане на избора от Академичния съвет да
организира писмено уведомяване на участниците в конкурса.
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Изпълнението на заповедта възлагам на началника на Отдел „Учебна и
научноизследователска дейност”, а контрола по изпълнението на заместникначалника на ВМА по учебно-научната дейност

НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ:
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЧЛ.-КОР. ПРОФ.
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ, д.м.н.
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