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На основание заповед с Per. № ЗНО -  118/12.06.2013 г. относно формиране, 

подготовка и осигуряване на контингент от Въоръжените сили на Република 

българия за участие в операцията на Международните сили за поддържане на 

сигурността (ISAF) в Кабул и Кандахар, Афганистан, Ви уведомяваме, че всички 

медицински специалисти от структурите на Военномедицинска академия, цивилни 

служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

Министъра на отбраната, Българската армия и медицински специалисти от 

мобилизационния резерв желаещи да участват в подбор, могат да подават 

документи във Военномедицинския отряд за бързо реагиране към ВМА - София, 

съгласно изискванията на моя заповед на № 346 / 22. 03. 2012 г. до 19. 07. 2013 г. за 

следните длъжности:

1. „Началник на медицински пункт” е контингент от Въоръжените сили на 

Република България за участие в състава на Международните сили за 

поддържане на сигурността (ISAF)в Кандахар, Афганистан;

ВОС-6301, 6331, 6601;

2. Заместник-началник на медицински пункт” е контингент от 

Въоръжените сили на Република България за' участие е състава на 

Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF)e Кандахар. 

Афганистан;

ВОС-6301, 6331 6601;
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3. „ Старши санитарен инструктор ” в контингент от Въоръжените сили на 

Република България за участие в състава на Международните сили за 

поддържане на сигурността (ISAF)e Кандахар, Афганистан;

4. „Началник на медицински пункт, лекар” в български военни формирования 

за участие в операцията на Меджународните сили за поддържане на 

сигурността (ISAF) в Кабул, Афганистан;

ВОС-6011, 6021;

5. „ Санитарен инструктор ” ” е български военни формирования за участие 

в операцията на Меджународните сили за поддържане на сигурността 

(1SAF) в Кабул, Афганистан;

ВО С - 6772, 7582;

Комисията ще извърши подбор по документи на 22.07.2013 г.

Организирайте уведомяването на подчинените си и медицинските пунктове 

намиращи се в полосите Ви на правомощия.

За контакти и повече информация телефони 26 032 и 25 290 - ВМОБР.

ВОС-5232, 6772;

НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПРОФ.

. 2013 г.
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Уведомяваме Ви, че всички медицински специалисти от структурите на 

Военномедицинска академия, цивилни служители от Министерството на 

отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната, 

Българската армия и медицински специалисти от мобилизационния резерв 

желаещи да участват в подбор, могат да подават документи във 

Военномедицинския отряд за бързо реагиране към ВМА - София, съгласно 

изискванията на моя заповед на № 346 / 22. 03. 2012 г. до 19. 07. 2013 г. за 

следните длъжности:

1. „Началник на екип от медицински специалисти” е медицински екип за 

участие е мисията на Европейския Съюз обучение на силите за 

сигурност на Мали (EUTMMali)- 1 бр.;

ВОС-6021, 6101, 6301, 6501, 6601;

2. „Медицински специалист” е екип от медицински специалисти” в

медицински екип за участие в мисията на Европейския Съюз обучение 

на силите за сигурност на Мали (EUTMMali) -  3 бр.;

ВОС-6021, 6101, 6301, 6501, 6601, 6742, 6752, 6762, 6772;
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Комисията ще извърши подбор по документи на 22.07.2013 г.

Организирайте уведомяването на подчинените си и медицинските пунктове 

намиращи се в полосите Ви на правомощия.

За контакти и повече информация телефони 26 032 и 25 290 - ВМОБР.

НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПРОФ. i СТОЯН ТОНЕВ, д.м.

. 2013 г.
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