
З А П О В Е Д

№  247/02.06.2015г.

СЪДЪРЖ АНИЕ: Относно обявяване на конкурс за заемане на
академична длъжност “доцент” в област на висшето образование 7.
„Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.1. „Медицина“ по
научна специалност „Епидемиология“ за нуждите на Научно-приложен
център по военна епидемиология и хигиена към Военномедицинска 
академия.

На основание писмо от Началник на ВМА с per. индекс 5250/27.05.2015 г
до Директора на Национален център по заразни и празитни болести с искане за
провеждане на конкурс по научна специалност „Епидемиология“ за нуждите на
Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена към ВМА, поради
липсата на акредитация от НАОА по специалността „Епидемиология“ и
Протокол №18/01.06.2015 г. от проведено заседание на Директорски съвет на 
НЦз11Ь,

Н А Р Е Ж Д А  М :

I. Обявявам конкурс за щатно осигурена академична длъжност „Доцент”
по научна специалност „Епидемиология“ за нуждите на Научно-приложен
център по военна епидемиология и хигиена към ВМА, ниво на достъп до
класифицирана информация „Строго секретно” от състава на Военномедицинска 
академия.

1. И зисквания към кандидатите:

а) да притежават военно звание „полковник” или „подполковник” с 
изпълнени условия по чл. 21 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната 
и въоръжените сили на Република България;

б) да притежават военноотчетна специалност 6601 или 6031 или 6521;
в) да са придобили образователна и научна степен „доктор”;



г) да имат придобита специалност „Превантивна военна медицина” или 
„Ьпидемиология“ или „Инфекциозни болести“;

Д) не по-малко от 2 години:
- д а  са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на 

научноизследователски екипи в същото или в друго висше училище или научна 
организация;

е) да са представили публикуван монографичен труд или равностойни 
публикации в специализирани научни издания, които да не повтарят 
представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и 
научната степен „доктор на науките”;

ж) да притежават разрешение за достъп до класифицирана информация с 
ниво „Строго секретно”, „NATO Secret” и „EU Secret” (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:
а) рапорт до началника на Военномедицинска академия;
б) кадрова справка (изготвена от кадровия орган по местослужене с 

посочени военноотчетни специалности);
в) 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);

г) диплома за образователна и научна степен „доктор” (или нотариално 
заверено копие);

д) публикуван монографичен труд или равностойни публикации в 
специализирани научни издания, които не повтарят представените за 
придобиване на образователната и научна степен „доктор” и научната степен 
„доктор на науките”;

е) научноизследователски трудове, публикации, изобретения и други 
научни и научно-приложни разработки;

ж) творческа автобиография, която включва информация за учебната и 
научноизследователската работа на кандидата;

з) копие на документите от последното атестиране, заверено от съответния 
орган по личния състав;

и)медицинско свидетелство (за работа).

III, Срок за подаване на документите за участие в конкурса: 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

IV. Учебният отдел на НЦЗПБ:



ТШЧПг°Р я НИЗИРа публикуването на заповедта в интернет страницата на НЦЛ1Ь и Държавен вестник;
-Д а организира провеждането на конкурса в съответствие със Закона за 

развитие на академичния състав в Република България, Закона за защита на 
класифицираната информация и правилниците за тяхното приложение;

10 дневен срок след приключване на конкурса, да уведоми 
участниците в конкурса за избрания кандидат.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на проф. д-р 
Ива Христова — зам. директор.

ДИРЕКТОР:

Проф, Д-р Тодор Кантарджиев, дмн, мзм


