
З А П О В Е Д

НА М ИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Съдържание: Назначаване на комисия за допускане до участие и
класиране на студенти от висшите училища кандидати за 
стипендианти, за придобиване на професионална 
квалификация и изпълнение на служба в Министерство на 
отбраната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската армия за учебната 
2018/2019 година,

На основание чл. 26, т. 15 и чл. 31, ал. 1, във връзка с чл. 143, ал. 3 от 
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл, 3, ал. 2 
от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България, чл. 4, ал, 1, точка 5 и раздел III от Наредба № Н- 
19/13.06,2011 г., за условията и реда за подбор на студенти и ученици за 
предоставяне на стипендия с цел придобиване на професионална 
квалификация за изпълнение на служба в Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 
армия,

I. Назначавам комисия за допускане до участие и класиране на студенти 
от висшите училища кандидати за стипендианти, за придобиване на 
професионална квалификация и изпълнение на служба в Министерство на 
отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 
Българската армия за учебната 2018/2019 година, в състав:

Председател', полковник професор д-р Румен Стойков ПОПОВ, д.м. -  
заместник-началник на Военномедицинска академия по учебно-научната 
дейност.

Технически секретар; подполковник Милен Иванов ФИЛЕВ -  главен 
експерт в отдел „Образование и квалификация” на дирекция „Управление на 
човешките ресурси в отбраната”.

1. полковник Милен Младенов ИЛИЕВ -  държавен експерт в отдел 
„Образование и квалификация“ в дирекция „Управление на човешките 
ресурси в отбраната” ;

гр, София
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2. полковник Румен Господинов ГОСПОДИНОВ -  държавен експерт в 
отдел „Окомплектоване с военнослужещи“ в дирекция „Управление на 
човешките ресурси в отбраната”;

3. полковник Явор Недялков АВРАМОВ -  държавен експерт в отдел 
„Логистично планиране и анализи“ в дирекция „Логистика”;

4. цивилен служител Ваня Владимирова КУКУШЕВА, д.м. -  държавен 
ексцерт в отдел „Логистично планиране и анализи“ в дирекция „Логистика” - 
МО;

5. цивилен служител Вирсавия Стоянова ВАСЕВА-ЧОРБАДЖИЙСКА -  
началник на отдел „Учебна и научноизследователска дейност“ на 
Военномедицинска академия;

6. цивилен служител Юлиян Дочев ДОЧЕВ, д.м. -  начални сектор 
„Научна дейност“ в отдел „Учебна и научноизследователска дейност“ на 
Военномедицинска академия.

II. От учебната 2018/2019 година обявявам 9 (девет) броя стипендии за 
студенти обучаващи се в редовна форма във висшите училища в страната и 
чужбина по специалност „М едицина“, за изпълнение на военна служба в 
Българската армия:

2Л . За длъжност и място за изпълнение на военна служба, както следва:
2Л.1. Началник на медицински пункт във военно формирование 54680 -  

Бургас;
2.1.2. Началник на медицински пункт във военно формирование 54060 -  

Шумен;
2.1.3. Лекар на фрегата във военно формирование 22480-Б на военно 

формирование 22480 -  Бургас;
2.1.4. Лекар на фрегата във военно формирование 22480-В на военно 

формирование 22480 -  Бургас;
2.1.5. Лекар - корабен в медицински пункт на военно формирование 

18360-Бургас;
2.1.6. Лекар в медицински пункт на военно формирование 24490 -  

Асеновград;
2.1.7. Лекар в медицински пункт на военно формирование 48430 -  Стара 

Загора във военно формирование 24150 -  Стара Загора;
2.1.8. Лекар в медицински пункт на военно формирование 34840 -  

Карлово във военно формирование 34750 -  Карлово;
2.1.9. Лекар в медицински пункт във военно формирование 28000 -  Граф 

Игнатнево.

2.2. Краен срок за завършване на обучението, не по-късно от 2023 г.;
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2.3. Месечен размер на стипендията от 300 лева на месещ, изплащана по 
условията на чл. 14 от Наредба № Н-19/13.06.2011 г. и актуализирана при 
необходимост с промяна на министерската заповед и сключения договор;

2.4. Подаване на заявление по образец в най-близкото Военно окръжие 
или във Военномедицинска академия, не по-късно от 11.05.2018 г.

III. До участие в класирането на кандидатите за стипендианти по раздел 
II, за придобиване на професионална квалификация и изпълнение на служба 
в посочените военни формирования, да се допускат студенти които отговарят 
на следните изисквания:

3.1. Да не са по-възрастни от 25 години към 31 декември в годината на 
кандидатстване и да се обучават в редовна форма по специалност 
„Медицина“ във висшите училища, акредитирани съгласно изискванията на 
Закона за висшето образование;

3.2. Студентите в първи курс, да имат среден успех от първия семестър 
не по-нисък от „добър 4,00”, а в случай, че са студенти от втори и по-горен 
курс, да са постигнали през предходната година среден успех не по-нисък от 
„добър 4,00”;

3.3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
3.4. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за 

умишлено престъпление от общ характер;
3.5. Да са граждани на Република България и да нямат друго 

гражданство;
3.6. Да не страдат от психични заболявания, удостоверени по съответния

ред.
3.7. Да не са освобождавани от военна служба, поради наложено 

дисциплинарно наказание „уволнение”.

IV. Кандидатите за стипендианти подават заявление (Приложение № 1) 
до министъра на отбраната, в което се посочва стипендията по т. 2.1. за която 
кандидатстват. Към заявлението се прилага:

4.1. Автобиография;
4.2. Копие на удостоверение за раждане;
4.3. Уверение за обучение в съответната специалност, за започнат 

период на обучение и срок за завършване по учебен план;
4.4. Копие на документ за среден успех:
4.4.1. от завършен първи семестър - за студентите в първи курс, 

завършили първи семестър към крайния срок на подаване на документите за 
кандидатстване;

4.4.2. от предходната, учебна година -  за останалите студенти.
4.5. Свидетелство за съдимост;
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4.6. Служебна 'бележка от Националната следствена служба за липса на 
образувани наказателни производства за извършени умишлени престъпления 
от общ характер;

4.7. Декларация за липса на друго гражданство, освен българско;
4.8. Документ от психодиспансера по местоживеене;
4.9. Декларация за липса на освобождаване от военна служба, поради 

наложено дисциплинарно наказание „уволнение”.

V. Началниците на Военномедицинска академия и на Централно военно 
окръжие в срок до 18.05.2018 г. да изпратят до дирекция „Управление на 
човешките ресурси в отбраната“ получените заявления по раздел IV.

VI. До 30.05.2018 г. комисията по раздел I, да проведе заседание за 
разглеждане редовността на документите и съответствието на кандидатите с 
изискванията на чл. 5 от Наредба № Н -19/13,06,2011 г. и да изготви протокол 
за допускане на кандидатите, за обявените стипендии за длъжност и място на 
изпълнение на военната служба в съответствие с т. 2.1,, и не по-късно от
01.06.2018 г. да извърши класиране за всеки вид обявена стипендия по 
отделно в низходящ ред, в съответствие с приложената справка за среден 
успех, удостоверено с документа по т. 4.4.

VII. До 12.06,208 г. комисията по раздел I да проведе индивидуална 
беседа с кандидатите с еднакъв среден успех, класирани на първо място за 
всяка отпусната стипендия, като избере един от тях и определи до двама 
резервни кандидати за всяка обявена стипендия, предвид извършеното 
класиране.

VIII. Класирането за всеки вид обявена стипендия да се изпрати до 
Военномедицинска академия не по-късно от 15.06.2018 г.

IX. Началникът на Военномедицинска академия да изготви график за 
медицинско освидетелстване на годността и психологична пригодност за 
военна служба на кандидатите по раздел VII, за времето от 18.06.2018 г. -
22.06.2018 г. Кандидатите за които се установи, че не са годни и/или 
психологично пригодни за военна служба, не се допускат до окончателното 
класиране.

X. До 27,06.2018 г. комисията по раздел I да изготви протокол с 
окончателното класиране на кандидатите за всяка обявена стипендия, след 
резултатите от медицинско освидетелстване на годността и психологична 
пригодност за военна служба на определените кандидати, което да се обяви 
на Интернет страницата на Министерство на отбраната.

XI. Директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси в 
отбраната“ в срок до 29.06.2018 г. да организира изпращането на екземпляр
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от протокола с окончателното класиране по раздел IX до Военномедицинска 
академия.

XII. Началникът на Военномедицинска академия в срок до 01.07.2018 г. 
да сключи договор за предоставяне на стипендия, с класираните кандидати за 
всяка стипендия, по условията на договора обявен със заповед № ОХ- 
422/01.06.2016 г на министъра на отбраната.

XIII. Кандидатите, сключили договор за предоставяне на стипендия за 
придобиване на професионална квалификация и изпълнение на служба във 
военните формирования от Българската армия, до 01.09.2018 г. да се явят във 
Военномедицинска академия, за подаване на документи отнасящи се до 
ежемесечното получаване на отпуснатата стипендия.

XIV. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността” да организира 
публикуване на заповедта на Интернет страницата на Министерството на 
отбраната.

Контрола по изпълнение на заповедта в' на
дирекция „Управление на човешките ресурси в от(

М ИНИСТЪР НА О ТБРА

КРАСИ
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