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Рег. № .вд-294 / 12.01.2023 г. 
Екз. № ..........

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия 

за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в
страната или в чужбина

1. Със заповед № ОХ-1192/23.12.2022 г. на министъра на отбраната са обявени 
вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия за 
приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански висши 
училища в страната или в чужбина, както следва:

 1. Длъжности за офицери:_________________________________________________

№
по
ред

Наименование на вакантната длъжност, 
военно формирование и място за 

изпълнение на службата
Военно звание Б

ро
й

Основни изисквания на длъжността Специфични 
изисквания за 

заемане на 
длъжността

Минимално 
образование и 
квалификация

Минимално ниво 
на достъп до 

класифицирана 
информация

1. Началник на медицински пункт 
във военно формирование 36010 - 
М едковец в М едицински  
пунктове към МБАЛ -  София.

лейтенант,
старши

лейтенант,
капитан

1 магистър-лекар Секретно Не се 
изискват

2. Лекар в М едицински пункт във 
военно формирование 56130 - 
Банкя в М едицински пунктове 
към ВМ А -  София.

лейтенант,
старши

лейтенант,
капитан

1 магистър-лекар Секретно
Годност за 
парашутни 

скокове

3. Лекар дентална медицина в 
медицински пункт във военно 
формирование 48940 - Бургас в 
М едицински пунктове към МБАЛ 
-  Варна.

лейтенант,
старши

лейтенант,
капитан

1
магистър-
дентална
медицина

Секретно Не се 
изискват

4. Заместник-началник на 
медицински пунк във военно 
формирование 26030 - Безмер в 
М едицински пунктове към МБАЛ 
-  Сливен.

лейтенант,
старши

лейтенант,
капитан

1 магистър-лекар Секретно Не се 
изискват

5. Старши лекар в М одулни  
военномедицински формирования 
на ВМА.

лейтенант,
старши

лейтенант,
капитан,

майор

1 магистър-лекар

Секретно, 
NATO Secret, 

EU Secret

Придобита
специалност

„Военномеди
цинско

планиране”
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2. Длъжности за сержанти:

№
по
ред

Наименование на вакантната длъжност, 
военно формирование и място за 

изпълнение на службата
Военно звание

«оS
W

Основни изисквания на длъжността Специфични 
изисквания за 

заемане на 
длъжността

Минимално 
образование и 
квалификация

Минимално ниво 
на достъп до 

класифицирана 
информация

1. М едицинска сестра в медицински  
пункт във военно формирование 
34840 - Карлово на М едицински  
пунктове към МБАЛ -  Пловдив.

младши
сержант,
сержат,
старши

сержант,
старшина

1

бакалавър -  
медицинска 

сестра
Поверително Не се изискват

2. М едицинска сестра в Първа полева 
болница „Роля 2” - базова на 
М одулни военномедицински  
формирования.

младши
сержант,
сержат,
старши

сержант,
старшина

2

бакалавър -  
медицинска 

сестра
Поверително

Свидетелство 
за управление 

на МПС 
категория В

3. Ре нтгенов лаборант в Първа полева 
болница „Роля 2” - базова на 
М одулни военномедицински  
формирования.

младши
сержант,
сержат,
старши
сержант

1

„професионален 
бакалавър по Поверително Не се изискват

2. Конкурсът се организира от началника на Военномедицинска академия.

3. Конкурсът се провежда в две фази.
3.1. Първа фаза: Изпит по физическа подготовка. Провежда се по Единния 

армейски тест с проверка на следните четири норматива:
-  норматив № 1 -  изпълнение на коремни преси -  брой за 90 секунди;
-  норматив № 2 -  изпълнение на лицеви опори -  брой за 90 секунди;
-  норматив № 3 -  бягане „Совалка” -  10 х 10 метра;
-  норматив № 4 -  крос 1000 метра.
3.2. Втора фаза: Събеседване с кандидатите.

4. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:
4.1. да притежават образование, съответстващо на изискванията на 

длъжността;
4.2. да не са по-възрастни от 40 години;
4.3. да са годни за военна служба;
4.4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, 

независимо от реабилитацията;
4.5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено 

престъпление от общ характер;
4.6. да нямат друго гражданство;
4.7. да не са освобождавани от военна служба поради наложено 

дисциплинарно наказание „уволнение”;
4.8. да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на 

министъра на отбраната;
4.9. са психологично пригодни.
На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна служба 

(кадрова военна служба), отговарящи на изискванията по т. 4, с изключение на т. 
4.2., ако:

-  не са били освободени по дисциплинарен ред;
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-  към датата на приемане на военна служба им остават не по -малко от 5 
години до навършване на пределната възраст по чл. 160 от ЗОВСРБ за военното 
звание, изискващо се за заемане на длъжността;

-  кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след 
освобождаването от военна служба (кадрова военна служба).

5. Кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат до 
24.02.2023 г. лично писмено заявление за участие в конкурса чрез структурите на 
Централно военно окръжие до началника на Военномедицинска академия с 
приложени към него:

5.1. автобиография;
5.2. копия от документи за придобити образование, допълнителна 

квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (ако кандидатите 
са завършили успешно изискуемото образователно ниво за вакантната длъжност, но 
дипломата им все още е в процес на издаване, може да представят оригинал на 
уверение, че са положили съответните държавни изпити);

5.3. копие на документ, удостоверяващ продължителността на 
професионалния опит (ако притежават такъв);

5.4. декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5 и т. 6 от 
ЗОВСРБ;

5.5. декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско 
военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо);

5.6. съгласие за предостяване и обработка на лични данни;
5.7. копие от военноотчетната книжка -  стр. 2, 3, 8 и 9 (ако имат такава);
5.8. свидетелство за съдимост за работа в МО;
5.9. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на 

военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за 
военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са 
служили);

5.10. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на 
военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за 
резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили 
договор за служба в доброволния резерв);

5.11. документ за актуално членство в съсловна организация (Български 
лекарски съюз, Български зъболекарски съюз и Българска асоциация на 
професионалистите по здравни грижи);

5.12. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. До 10.03.2023 г. структурите на Централното военно окръжие да изпратят 
във Военномедицинска академия заявленията, заедно с окомплектованите 
документи на кандидатите, които отговарят на изискванията на конкурса.

НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПРОФ.

ВЕНЦИСЛАВ МУТАФЧИЙСКИ, д.м.н.
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ВОЕНЕН ЛЕКАР

Военният лекар в медицинския пункт на военно формирование 
изпълнява основните задължения на общопрактикуващ лекар: преглежда, 
диагностицира и лекува заболявания, както и оказва лекарска помощ при 
наранявания. При необходимост осигурява и спешна медицинска помощ.

Военният лекар е съветник на командира на военното 
формирование по отношение на военномедицинското осигуряване и 
поддържането на здравето на личния състав. Участва в планирането на 
медицинското осигуряване при полеви учения и изпълняването на 
специфични задачи.

По време на кадровата служба на военния лекар се осигурява 
възможност за придобиване на военномедицински и медицински 
специалности във Военномедицинска академия, както и повишаване на 
квалификацията в курсове в България и в страни-членки на НАТО.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОЕННИЯ ЛЕКАР В МЕДИЦИНСКИ 
ПУНКТ НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ

• Преглежда личния състав на военното формирование и 
диагностицира здравословни проблеми.

• Предписва медикаменти за амбулаторно лечение на пациенти.
• Оказва медицинска помощ при наранявания.
• Оказва спешна медицинска помощ при животозастрашаващи 

състояния.
• Изпълнява ролята на съветник на командира по отношение на 

военномедицинското осигуряване и поддържането на здравето на личния 
състав.

• Ръководи и организира дейността на нелекарския персонал от 
медицински пункт на военното формирование.



МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВОЕННОСЛУЖЕЩ В МЕДИЦИНСКИЯ
ПУНКТ

Медицинска сестра военнослужещ в медицинския пункт на военно 
формирование изпълнява основните задължения на медицинска сестра: 
изпълнява лекарските назначения, подпомага лекаря при извършваните 
манипулации и придружава болни, пострадали и нуждаещи се от 
специализирана помощ до медицинско заведение, както и участва в 
извършването на годишните профилактични медицински прегледи. При 
необходимост осигурява и спешна медицинска помощ.

Участва и осигурява, като медицинско лице, провеждането на 
занятията по физическа подготовка, стрелби, лагери и други.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В
МЕДИЦИНСКИ ПУНКТ НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ

• Изпълнява лекарските назначения.
• Наблюдава болните в стационара.
• Оказва медицинска помощ при наранявания.
• Помага на лекаря при извършваните манипулации.
• Стерилизира и осигурява правилно съхранение на

хирургическия инструментариум и превързочния материал.
• Да води документацията в медицинския пункт на частта в 

съответствие с нормативните документи и указанията на началника на 
медицинския пункт.

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВОЕННОСЛУЖЕЩ В ПОЛЕВА 
БОЛНИЦА НА МОДУЛНИ ВОЕННОМЕДИЦИНСКИ

ФОРМИРОВАНИЯ

Медицинска сестра военнослужещ в полева болница на Модулни 
военномедицински формирования изпълнява основните задължения на 
медицинска сестра: подпомага лекарите при вземане на решения по 
отношение грижите за болните при кризисни ситуации от военен и 
невоенен характер, отговаря за организацията, качеството на здравните 
грижи и обслужване на пациентите, носи отговорност за асептиката и 
антисептиката, съхранява медико-санитарното имущество, както и 
изпълнява лекарските назначения и отговаря за санитарно-хигиенното 
състояние.



Във времето извън мисии непрекъснато да повишава клиничната 
си подготовка чрез работа по график в съответната катедра /клиника/ на 
ВМА..

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ПОЛЕВА 
БОЛНИЦА НА МОДУЛНИ ВОЕННОМЕДИЦИНСКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ

• Подпомага лекарите при вземане на решения по отношение
грижите за болните при кризисни ситуации от военен и невоенен
характер.

• Отговаря за организацията, качеството на здравните грижи и 
обслужване на пациентите.

• Оказва медицинска помощ при наранявания.
• Помага на лекаря при извършваните манипулации.
• Стерилизира и осигурява правилно съхранение на 

хирургическия инструментариум и превързочния материал.
• Съхранява медико-санитарното имущество.


