
З А П О В Е Д 
 

НА НАЧАЛНИКА НА  ВОЕННОМЕДИЦИНСКА  АКАДЕМИЯ 
 

08. 02. 2012 г.   № 145     гр. София 
 

_____________________________________________________________________ 
 
СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на вакантни академични длъжности  

„асистент” във Военномедицинска академия 
_____________________________________________________________________ 
 

 На основание Чл. 8, ал. 3, т. 3 от Правилника за устройството и дейността 
на Военномедицинска академия и във връзка с т. І.2. (б) от МЗ № ОХ-602 на 
Министъра на отбраната на република България. 
 

 

З А П О В Я Д В А М : 
 

 

 I. Обявявам вакантни академични длъжности „асистент” за цивилни 
служители във Военномедицинска академия както следва: 
 1. В КАИЛ по научна специалност 03.01.38 „Анестезиология и 
реаниматология”.  

Изисквания към кандидатите:  
- да притежават образователно квалификационна степен „магистър” по 

медицина или образователна и научна степен „доктор”;  
- да владеят английски или друг западен език;  
- 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. В клиника „Интензивна терапия” по научната специалност 03.01.47 
„Кардиология”  - 2 вакантни места. 

Изисквания към кандидатите:  
- да притежават образователно квалификационна степен „магистър” по 

медицина или образователна и научна степен „доктор”;   
- да владеят английски или друг западен език;  
- 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).  

 
 



3. В клиника „Хематология и онкология” по научната специалност 
03.01.46 „Онкология” 

Изисквания към кандидатите:  
- да притежават образователно квалификационна степен „магистър” по 

медицина или образователна и научна степен „доктор”;   
- да владеят английски или друг западен език;  
- 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). 

 

II. В едномесечен месечен срок от издаването на заповедта кандидатите да 
подадат заявление до началника на Военномедицинска академия, към който да 
приложат: 

 а) кадрова справка, изготвена от кадровия орган по месторабота;  
б) диплома за завършено висше образование и придобита образователно-

квалификационна степен „магистър” с приложението към нея;  
в) удостоверение за признато висше образование на образователно-

квалификационна степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно 
висше училище;  

г) диплома за придобита образователна и научна степен „доктор” (ако 
имат такава);  

д) справка за научните интереси и публикации на кандидата;  
е) други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на 

кандидата в съответната научна област;  
ж) копие от заповеди за зачисляване в докторантура и за отчисляване с 

право на защита (ако има такива);  
з) копие на разрешението за достъп до класифицирана информация 

(кандидатите, които нямат такова разрешение да подадат изискуемите 
документи по чл. 147 от Правилника за прилагане на Закона за защита на 
класифицираната информация, необходими за започване на процедура по 
проучването им за получаване на съответното ниво на достъп);  

и) медицинско свидетелство (за работа). 
й) свидетелство за съдимост 
  

III. В срок до 20 дни след изтичане на срока за подаване на документи, 
ръководителите на КАИЛ КИТ и Катедра „Хематология, медицинска онкология, 
радиационна защита, радиобиология и нуклеарна медицина” да изготвят 
въпросник за провеждане на интервю с въпроси по специалността и да ми го 
представят за утвърждаване. 

 
IV. В срок до един месец след подаването на документите, определени с 

моя заповед, комисии да проведат интервю с кандидатите по въпроси, изготвени 



от ръководителите на катедрите, в които се намират вакантните длъжности и 
утвърдени от мен и да ги класират по следните критерии:  

а) успех от дипломата за висше образование;  
б) публикации в специализирани издания в страната през последните 5 

години (при наличие);  
в) публикации в специализирани издания в чужбина (при наличие);  
г) участия в научни конференции и други научни форуми в страната и 

чужбина (при наличие);  
д) участия в научни изследвания и проекти (при наличие);  
е) допълнителна квалификация по специалността;  
ж)) ниво на владеене на английски език; 
з) ниво на компютърна грамотност. 
V. Началникът на учебно-научен отдел да организира публикуването на 

заповедта в интернет страницата на Военномедицинска академия. 
  

VІ. В 5-дневен срок след избора от Академичния съвет с избраните 
асистенти да бъдат сключени съответните трудови договори или допълнително 
споразумение. 

 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-началника 
на ВМА по учебно-научната дейност полк. доц. Крум Кацаров.  
 
 

НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ: 

    ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПРОФ.___________/СТ. ТОНЕВ, дм/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


