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СЪДЪРЖАНИЕ: Обявяване на длъжности за приемане на лица в
доброволния резерв по длъжностно разписание за
Военномедицинска академия.

За осигуряване на медицински специалисти за заемане на длъжности по
временни задгранични щатове за участие в операции и мисии извън
територията на Република България с резервисти от доброволния резерв, на
основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България и т. 2 от заповед на министъра на отбраната № ОХ-516/26.07.2012 г.,
относно оправомощаване на длъжностно лице и във връзка е чл. 25, ал.2 и ал. 4
от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и чл. 5, ал. 3
от Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на
Република България,
ЗАПОВЯДВАМ:
1.
Обявявам провеждане на конкурс за заемане на длъжности от
доброволния резерв по длъжностно разписание БМ-456/28.05.2011 г. за мирно и
военно време за Военномедицинска академия за осигуряване на медицински
специалисти за заемане на длъжности по временни задгранични щатове за
участие в операции и мисии извън територията на Република България с
резервисти от доброволния резерв, както следва:
1.1. За офицери:
1.1.1. Лекар в Медицинско отделение за осигуряване на мисии и учения на
сектор “Осигуряване на мисии и учения” в Подвижна полева болнична база за
осигуряване на мисии и учения на Болнични бази във Военномедицински отряд
за бързо реагиране на Специализирани звена към Военномедицинска академия”
- 3 (три) броя, военно звание „капитан”, образователно квалификационна
степен „магистър-лекар”, изисквано минимално ниво за достъп до
класифицирана информация „секретно” и „NATO SECRET”.
1.1.2. Лекар в Сортировъчно отделение за тежка травма на сектор
“Осигуряване на мисии и учения” в Подвижна полева болнична база за
осигуряване на мисии и учения на Болнични бази във Военномедицински отряд
за бързо реагиране на Специализирани звена към Военномедицинска академия”
- 2 (два) броя, военно звание „капитан”, образователно квалификационна
степен „магистър-лекар”, изисквано минимално ниво за достъп до
класифицирана информация „секретно” и „NATO SECRET”.

1.2. За сержанти:
1.2.1. Медицинска сестра в Сортировъчно отделение за тежка травма на
сектор „Осигуряване на мисии и учения” в Подвижна полева болнична база за
осигуряване на мисии и учения на Болнични бази във Военномедицински отряд
за бързо реагиране на Специализирани звена към Военномедицинска академия
- 3 (три) броя, образователно квалификационна степен „професионален
бакалавър по
изисквано минимално ниво за достъп до класифицирана
информация „поверително”.
2. За провеждане на конкурса назначавам комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. д-р Любомир Светославов АЛЕКСИЕВ, д.м. на длъжност „професор, висше училище” в Научноприложен център по
военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина във ВМА,
упълномощен със заповед на началник на ВМА № 1495/07.11.2016 г.
ЧЛЕНОВЕ:
2.1. полковник доц. Александър Борисов ПАРАШКЕВОВ, д.м. Началник на Военномедицински отряд за бързо реагиране;
2.2. полковник д-р Красен Миролюбов ДАСКАЛОВ - Началник Център
по психично здраве и превенция;
2.3. ц. сл. м. с. Теменужка Георгиева Делчева-ДЯКОВА - Главна
медицинска сестра на Многопрофилна болница за активно лечение - София на
Военномедицинска академия.
При отсъствие на председателя или членове на комисията - същите се
заместват от отдадените в заповед за заместване.
3. Условия и ред за провеждане на конкурса:
3.1. конкурсът да се проведе по документи при спазване на изискванията
на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, Правилника
за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България
и тази заповед.
3.2. кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:
3.2.1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго
гражданство;
3.2.2. да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния
резерв;
3.2.3. да притежават образование, съответстващо на изискванията на
длъжността;
3.2.4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
3.2.5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за
умишлено престъпление от общ характер;
3.2.6. да не са освобождавани от военна служба поради наложено
дисциплинарно наказание "уволнение";
3.2.7. да не навършват пределна възраст за служба в доброволния резерв,
към датата на прекратяване на договора за служба в доброволния резерв:

за сержантите - 55 години;
за офицерите - 60 години.
3.2.8. да владеят английски език или френски език по STANAG 6001 или
по друг стандарт:
4.
Кандидатите за длъжностите по т. 1 до 30.11.2016 г. да подадат
заявление до началника на ВМА, в Регистратурата за некласифицирана
информация в Централна администрация на ВМА, гр. София, бул. „Георги
Софийски” № 3, всеки работен ден от 8.00 до 15.30 ч., с приложени към него:
4.1. автобиография;
4.2. декларация, че нямат друго гражданство, освен българско;
4.3. писмено съгласие/несъгласие за служба в доброволния резерв от
неговия работодател/орган по назначаване;
4.4. свидетелство за съдимост;
4.5. копия от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за
длъжността;
4.6. копие на документ, удостоверяващ продължителността на
професионалния опит (ако притежават такъв);
4.7. експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба,
издадено от Научно приложен център по военномедицинска експертиза по
авиационна и морска медицина^ (НПЦВЕАММ) на Военномедицинска
академия. При преминаване на медицински прегледи за издаване на
експертното решение, кандидатите да представят лична амбулаторна карта,
етапна епикриза и медицинско удостоверение от психодиспансер;
4.8. експертно решение, удостоверяващо психологичната пригодност на
кандидатите, издадено от Центъра за психично здраве и превенция (ЦПЗП) на
ВМА;
4.9. декларация, че не възразяват да бъдат приети на служба в
доброволния резерв с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса
(ако имат такова);
4.10. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на
военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна
служба (при условие, че са служили);
4.11. копие на валидно разрешение за достъп до класифицирана
информация (за тези, които притежават);
4.12. копие от удостоверение за владеене на чужд език по STANAG 6001
или по друг стандарт;
4.13. копие от военноотчетната книжка (ако имат такава);
4.14. други документи, съобразно изискванията на конкурса
(Удостоверение за членство в Български лекарски съюз/БАПЗГ; копия на
дипломи за медицинска специалност, на удостоверения за завършени курсове и
ДР-)5.
Некомплектувани документи по изискванията на т. 4 или подадени
след указания срок, да не се допускат за разглеждане от комисията.

6. Конкурсът да се проведе по документи на 05.12.2016 г. във
Военномедицинска академия - София.
7. След провеждането на конкурса до 06.12.2016 г., председателят на
комисията по т. 2 да изготви и ми представи за утвърждаване протокол, в който
кандидатите да се класират в низходящ ред.
8. Началникът на отдел „Военномедицинско осигуряване” да
организира:
8.1. изготвянето на обява до 11.11.2016 г., съгласно чл. 5, ал. 4 от
Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на
Република България и изпращането на същата за обявяване в интернет
страниците на Министерството на отбраната и на Централното военно окръжие.
8.2. извършването на проверка комплектуването на документите по т. 4;
8.3. изпращането на кандидатите за резервисти, чийто документи са
комплектувани, в Научно-приложния център по военномедицинска експертиза
по авиационна и морска медицина и Центъра по психично здраве и превенция
към Военномедицинска академия за медицинското освидетелстване за годност
и оценка на психологичната пригодност за служба в доброволния резерв;
8.4. изготвянето на списъци на допуснатите и недопуснатите до
конкурса кандидати, в 14 (четиринадесет) - дневен срок след изтичане на срока
за подаване на документи по т. 5, като списъкът на допуснатите кандидати се
изпрати за публикуване на интернет страниците на Министерство на отбраната
и Централно военно окръжие;
8.5. връщането на документите на кандидатите, които не са допуснати
до участие в конкурса в срока по чл. 7, ал. 1, т. 3 от ППЗРВСРБ, като мотивира
писмено отказа;
8.6. подготвянето и предоставянето на документите на комисията по т. 2
с кандидатите, които отговарят на изискванията за участие в конкурса;
8.7. писмено уведомяване на кандидатите за резултатите от
класирането;
8.8. връщането на документите на некласираните кандидати в 5-дневен
срок след завършване на конкурса;
8.9. изготвянето на договори за служба в доброволния резерв с
класираните кандидати до 15 /петнадесет/ работни дни преди началото на
подготовката за участие в мисия при спазване на изискванията на чл. 26, ал. 2 и
чл. 28 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и чл.
10 от ППЗРВСРБ и ми ги представи за сключване. Срокът на договорите да
бъде, считано от началото на подготовката за участие в мисия, до приключване
участието на резервиста в операцията на Европейския съюз за обучение на
силите за сигурност на Мали и Международна мисия на НАТО за подготовка,
съветване и подпомагане в Афганистан „Решителна подкрепа”, преминаване на
медицински прегледи и психологически изследвания и ползване на всички
полагащи се отпуски за времето на активна служба;
8.10. на основание чл. 26, ал. 1 и чл. 51, ал. 1 от ППЗРВСРБ изготвянето
и представянето за издаване на заповед за назначаване на длъжност и

присвояване/ обявяване на военно звание по резерва с лицата, с които е
сключен договор за служба в доброволния резерв съгласно т. 8.9.;
8.11.
на основание раздел V. от ППЗРВСРБ издаването на заповед за
придобиване на начална военна подготовка (за тези, които не притежават
такава).
9. Началникът на Научно-приложния център по военномедицинска
експертиза по авиационна и морска медицина към Военномедицинска академия
да организира медицинското освидетелстване за годност на кандидатите за
служба в доброволния резерв.
10. Началникът на Центъра по психично здраве и превенция да
организира изпълнението на процедурата по провеждане на оценка на
психологичната пригодност за служба в доброволния резерв на кандидатите.
11. Началникът на отдел “Информационна и документална сигурност” да
организира събирането и изпращането на необходимите документи на
класираните кандидатите за издаване на разрешения за достъп до
класифицирана информация, съгласно изискванията за длъжностите по т. 1.
Контрол по изпълнението ще осъществявам лично.

НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЧЛ.-КОР. ПРОФ.

Заместник началник на ВМ А

%»у,ДдР<ф,
аДПОВСД ЗА ЗАМЕСТВАНЕ

№....Ш ....... от...
! 0 T . . J . A L M k , .....д о .....

5

