ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
Варна 9000, ул. “Преслав” 16, тел: 552-622, 552-635, факс: 603-259

УТВЪРЖДАВАМ:
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
КОНТРААДМИРАЛ
29.01.2018 г.

(П)

МИТКО ПЕТЕВ

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина
1. Наименование, брой, ниво за достъп до класифицирана информация, изисквания за заемане на длъжностите,
населено място, където се намира формированието и военнопощенски номер.
Със заповед № ОХ–55/18.01.2018 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на матроски
(войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили
граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:
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1. Във военно формирование 34410 – Варна, 5 (пет) длъжности:
№ по
ред

Населено
място

1

Варна

2

Варна

3

Варна

4

Варна

Варна

5

Наименование на
Брой
вакантната длъжност
Шофьор в отделение
леки автомобили с
повишена проходимост
Шофьор в отделение
леки автомобили с
повишена проходимост
Шофьор в отделение
специални автомобили

Изискуем
Изискуемо
Изискуемо минимално
достъп до
военно
Допълнителни изисквания
образование и квалификация класифицирана
звание
информация

1

Матрос
3-ти клас

Средно

Секретно

Правоспособност за
управление на МПС, кат. "С"

1

Матрос
3-ти клас

Средно

Поверително

Правоспособност за
управление на МПС, кат. "С"

1

Матрос
3-ти клас

Средно

Секретно

Правоспособност за
управление на МПС, кат. "С"

Булдозерист

1

Матрос
3-ти клас

Средно

Поверително

Правоспособност за
управление на МПС, кат. "С"

Сондьор, той и шофьор
на спомагателна
машина на сондажна
установка

1

Редник
3-ти клас

Средно

Поверително

Правоспособност за
управление на МПС, кат. "С"

2. Във военно формирование 54830 – Варна, 1 (една) длъжност:
№ по
ред

Населено
място

1

Варна

Наименование на
Брой
вакантната длъжност
Работник в домакинско
отделение

1

Изискуем
Изискуемо
Изискуемо минимално
достъп до
военно
Допълнителни изисквания
образование и квалификация класифицирана
звание
информация
Матрос
Средно
Секретно
3-ти клас
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3. Във военно формирование 26800 – Варна, 11 (единадесет) длъжности:
№ по
ред

Населено
място

1

Варна

2

Варна

3

Варна

4

Варна

5

Варна

Наименование на
Брой
вакантната длъжност
Оператор в център
„BRASS”
Експедитор в станция
за фелдегеро-пощенска
свръзка
Радиотелеграфист в
радиоотделение
Радионастройчик в
радиовзвод
Радиотелеграфист в
автомобилна
радиоприемна машина
Р-161 ПУ

2

1
2
1

Изискуем
Изискуемо
Изискуемо минимално
достъп до
военно
Допълнителни изисквания
образование и квалификация класифицирана
звание
информация
Езикова гимназия – английски
Матрос
Секретно
език или Сертификат за
Средно
3-ти клас
NATO Secret
владеене на Английски език
на ниво не по ниско от А2
Матрос
3-ти клас
Матрос
3-ти клас
Матрос
3-ти клас

Средно
Средно
Средно

Секретно
NATO Secret
Секретно
NATO Secret
Секретно
NATO Secret

1

Матрос
3-ти клас

1

Матрос
3-ти клас

Средно

Поверително

Средно

Секретно

6

Варна

Магазинер в
Домакинско отделение

7

Варна

Радиомайстор в
Ремонтна група

1

Матрос
3-ти клас

Средно

Секретно
NATO Secret

8

Варна

Шофьор в кабелномонтажно отделение

1

Матрос
3-ти клас

Средно

Поверително

Варна

Мерач на лека
картечница във Второ
охранително отделение

1

Матрос
3-ти клас

Средно

Поверително

9

Курс за „Готвач” или
придобита специалност
„Готвач”
Придобита специалност
„Компютърни мрежи”
Правоспособност за
управление на МПС,
категория „С“
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4. Във военно формирование 38010 – Варна, 4 (четири) длъжности:
№ по
ред

Населено
място

1

Варна

2

Варна

3

Варна

4

Варна

Наименование на
Брой
вакантната длъжност
Шофьор – агрегатчик в
група за управление и
разузнаване
Жироскопист в група
на техническа батарея
Механик, той и шофьор
в група на техническа
батарея
Шофьор в група на
техническа батарея

1
1
1

1

Изискуем
Изискуемо
Изискуемо минимално
достъп до
военно
Допълнителни изисквания
образование и квалификация класифицирана
звание
информация
Правоспособност за
Матрос
Средно
Поверително
управление на МПС,
3-ти клас
категория „С+Е“
Матрос
Средно
Поверително
Електротехника
3-ти клас
Правоспособност за
Матрос
Средно
Поверително
управление на МПС,
3-ти клас
категория „С+Е“
Правоспособност за
Матрос
Средно
Поверително
управление на МПС,
3-ти клас
категория „С+Е“

5. Във военно формирование 32300 – Варна, 2 (две) длъжности:
№ по
ред

Населено
място

1

Варна

Наименование на
Брой
вакантната длъжност
Оператор, той и
шофьор на ПРЛС за
далечно наблюдение

2

Изискуем
Изискуемо
Изискуемо минимално
достъп до
военно
Допълнителни изисквания
образование и квалификация класифицирана
звание
информация
Матрос
3-ти клас

Средно

Поверително

Правоспособност за
управление на МПС, кат. "С"
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6. Във военно формирование 28430 – Варна, 2 (две) длъжности:
№ по
ред

Населено
място

1

Варна

2

Варна

Наименование на
Брой
вакантната длъжност
Радиотелеграфист
Шофьор агрегатчик

Изискуем
Изискуемо
Изискуемо минимално
достъп до
военно
Допълнителни изисквания
образование и квалификация класифицирана
звание
информация

1

Матрос
3-ти клас

1

Матрос
3-ти клас

Средно
Средно

Секретно
Поверително

Правоспособност за
управление на МПС,
категория „С”

7. Във военно формирование 22580 – Варна, 2 (две) длъжности:
№ по
ред

Населено
място

Наименование на
Брой
вакантната длъжност

1

Варна

Готвач в Домакинско
отделение

1

2

Варна

Радиотелеграфист, той
и шофьор

1

Изискуем
Изискуемо
Изискуемо минимално
достъп до
военно
Допълнителни изисквания
образование и квалификация класифицирана
звание
информация
Курс за „Готвач” или
Матрос
Средно
Поверително
придобита специалност
3-ти клас
„Готвач”
Правоспособност за
Матрос
Средно
Секретно
управление на МПС,
3-ти клас
категория „С”

8. Във военно формирование 36940 – Варна, 2 (две) длъжности:
№ по
ред

Населено
място

1

Варна

Изискуем
Изискуемо
Наименование на
Изискуемо минимално
достъп до
Брой
военно
Допълнителни изисквания
вакантната длъжност
образование и квалификация класифицирана
звание
информация
Електромеханик, той и
Матрос
Правоспособност за
2
Средно
За сл. ползване
шофьор
3-ти клас
управление на МПС, кат. "С"
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9. Във военно формирование 54940 – Варна, 2 (две) длъжности:
№ по
ред

Населено
място

1

Варна

2

Варна

Наименование на
Брой
вакантната длъжност
Охранител във І
охранителен взвод
Охранител във ІІI
охранителен взвод

1
1

Изискуем
Изискуемо
Изискуемо минимално
достъп до
военно
Допълнителни изисквания
образование и квалификация класифицирана
звание
информация
Матрос
Средно
Поверително
3-ти клас
Матрос
Средно
Поверително
3-ти клас

10. Във военно формирование 54960 – Бургас, 2 (две) длъжности:
№ по
ред

Населено
място

1

Варна

Изискуем
Изискуемо
Наименование на
Изискуемо минимално
достъп до
Брой
военно
Допълнителни изисквания
вакантната длъжност
образование и квалификация класифицирана
звание
информация
Радиотелеграфист
Матрос
Секретно
2
Средно
3-ти клас
NATO Secret

11. Във военно формирование 32140 – Варна, 1 (една) длъжности:
№ по
ред

Населено
място

1

Варна

Изискуем
Изискуемо
Наименование на
Изискуемо минимално
достъп до
Брой
военно
Допълнителни изисквания
вакантната длъжност
образование и квалификация класифицирана
звание
информация
Шофьор в
Матрос
Правоспособност за
1
Средно
Поверително
Автомобилна служба
3-ти клас
управление на МПС, кат. "С"
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12. Във военно формирование 54970 – Варна, 2 (две) длъжност:
№ по
ред

1

2

Населено
място

Варна

Варна

Наименование на
Брой
вакантната длъжност
Моторист на моторен
катер
Боцман-такелажник на
моторен катер

1

1

Изискуем
Изискуемо
Изискуемо минимално
достъп до
военно
Допълнителни изисквания
образование и квалификация класифицирана
звание
информация
Да покрива медицинските
Матрос
стандарти за годност за
Средно
За сл. Ползване
3-ти клас
плавателна служба на
надводни кораби
Да покрива медицинските
Матрос
стандарти за годност за
Средно
За сл. Ползване
3-ти клас
плавателна служба на
надводни кораби

13. Във военно формирование 32890 – Бургас, 2 (две) длъжности:
№ по
ред

Населено
място

1

Бургас

Наименование на
Брой
вакантната длъжност
Шофьор в автомобилна
служба

2

Изискуем
Изискуемо
Изискуемо минимално
достъп до
военно
Допълнителни изисквания
образование и квалификация класифицирана
звание
информация
Матрос
Правоспособност за
Средно
Поверително
3-ти клас
управление на МПС, кат. "СЕ"

14. Във военно формирование 38920 – Варна, 10 (десет) длъжности:
№ по
ред

Населено
място

1

Варна

Изискуем
Изискуемо
Наименование на
Изискуемо минимално
достъп до
Брой
военно
Допълнителни изисквания
вакантната длъжност
образование и квалификация класифицирана
звание
информация
Радиотелеграфист в
Да покрива медицинските
свързочна бойна част
Матрос
Секретно
стандарти за годност за
1
Средно
на фрегата
3-ти клас
NATO Secret
плавателна служба на
надводни кораби
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№ по
ред

2

3

4

5

6

7

Населено
място

Варна

Варна

Варна

Варна

Варна

Варна

Наименование на
Брой
вакантната длъжност
Радиотелеграфист в
свързочна бойна част
на корвета
Моторист в
електромеханична
бойна част на корвета
Трюмен машинист в
електромеханична
бойна част на корвета
Артилерист в
артилерийска батарея
АК-726 на ракетноартилерийска бойна
част на фрегата
Електротехник в
електромеханична
бойна част на фрегата
Радиометристнаблюдател в
радиотехническа
служба на фрегата

1

3

1

1

Изискуем
Изискуемо
Изискуемо минимално
достъп до
военно
Допълнителни изисквания
образование и квалификация класифицирана
звание
информация
Да покрива медицинските
Матрос
Секретно
стандарти за годност за
Средно
3-ти клас
NATO Secret
плавателна служба на
надводни кораби
Да покрива медицинските
Матрос
стандарти за годност за
Средно
Поверително
3-ти клас
плавателна служба на
надводни кораби
Да покрива медицинските
Матрос
стандарти за годност за
Средно
Поверително
3-ти клас
плавателна служба на
надводни кораби
Матрос
3-ти клас

Средно

Поверително

2

Матрос
3-ти клас

Средно

Поверително

1

Матрос
3-ти клас

Средно

Поверително

Да покрива медицинските
стандарти за годност за
плавателна служба на
надводни кораби
Да покрива медицинските
стандарти за годност за
плавателна служба на
надводни кораби
Да покрива медицинските
стандарти за годност за
плавателна служба на
надводни кораби
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15. Във военно формирование 22480 – Бургас, 12 (дванадесет) длъжности:
№ по
ред

Населено
място

Наименование на
Брой
вакантната длъжност

1

Бургас

Помощник-оператор в
секция ПНН иУС на
фрегата

2

Бургас

Помощник-оператор в
секция КИС на фрегата

Бургас

Помощник-моторист в
електромеханична
секция на фрегата

3

4

5

6

5

2

Изискуем
Изискуемо
Изискуемо минимално
достъп до
военно
Допълнителни изисквания
образование и квалификация класифицирана
звание
информация
Да покрива медицинските
Матрос
Секретно
стандарти за годност за
Средно
3-ти клас
NATO Secret
плавателна служба на
надводни кораби
Да покрива медицинските
Матрос
Секретно
стандарти за годност за
Средно
3-ти клас
NATO Secret
плавателна служба на
надводни кораби

1

Матрос
3-ти клас

Бургас

Работник в кухня на
фрегата

2

Матрос
3-ти клас

Средно

Поверително

Бургас

Палубен моряк в
щурманска секция на
фрегата

1

Матрос
3-ти клас

Средно

Поверително

Бургас

Електротехник в
електромеханична
бойна част на ракетен
катер

1

Матрос
3-ти клас

Средно

Поверително

Средно

Поверително

Да покрива медицинските
стандарти за годност за
плавателна служба на
надводни кораби
Да покрива медицинските
стандарти за годност за
плавателна служба на
надводни кораби
Да покрива медицинските
стандарти за годност за
плавателна служба на
надводни кораби
Да покрива медицинските
стандарти за годност за
плавателна служба на
надводни кораби
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16. Във военно формирование 18360 – Бургас, 7 (седем) длъжности:
№ по
ред

Населено
място

1

Бургас

2

Бургас

3

Бургас

4

Варна

5

Варна

6

Варна

7

Варна

Наименование на
Брой
вакантната длъжност
Моторист в
електромеханична
бойна част на базов
миночистач
Електротехник на базов
миночистач
Хидроакустик на базов
миночистач
Помощник-оператор в
секция „Наблюдение” в
сектор „Оперативен” на
минен ловец
Водолаз в секция
„Минноподривна” в
сектор „Въоръжение”
на минен ловец
Моторист на рейдов
миночистач
Картечар на рейдов
миночистач

1

1

1

1

1

1

1

Изискуем
Изискуемо
Изискуемо минимално
достъп до
военно
Допълнителни изисквания
образование и квалификация класифицирана
звание
информация
Да покрива медицинските
Матрос
стандарти за годност за
Средно
Поверително
3-ти клас
плавателна служба на
надводни кораби
Да покрива медицинските
Матрос
стандарти за годност за
Средно
Поверително
3-ти клас
плавателна служба на
надводни кораби
Да покрива медицинските
Матрос
стандарти за годност за
Средно
Поверително
3-ти клас
плавателна служба на
надводни кораби
Да покрива медицинските
Матрос
стандарти за годност за
Средно
Поверително
3-ти клас
плавателна служба на
надводни кораби
Да покрива медицинските
Матрос
стандарти за годност за
Средно
Поверително
3-ти клас
плавателна служба на
надводни кораби
Да покрива медицинските
Матрос
стандарти за годност за
Средно
Поверително
3-ти клас
плавателна служба на
надводни кораби
Да покрива медицинските
Матрос
стандарти за годност за
Средно
Поверително
3-ти клас
плавателна служба на
надводни кораби
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17. Във военно формирование 28580 – Варна, 7 (седем) длъжности:
№ по
ред

1

2

3

4

5

6

Населено
място

Наименование на
Брой
вакантната длъжност

Варна

Радиотелеграфист в
свързочна бойна част
на спасителен кораб

1

Варна

Сигналчик в свързочна
бойна част на
спасителен кораб

1

Варна

Варна

Електротехник в група
"Електротехници" на
учебно-спомагателен
кораб
Готвач в център за
подготовка на водолази
и бордни спасители на
ВМС

Варна

Пожарникар в
противопожарна група
на спасителен кораб

Варна

Трюмен машинист в
отделение "Трюмни
машинисти" в
електромеханична
бойна част на
спасителен кораб

1

Изискуем
Изискуемо
Изискуемо минимално
достъп до
военно
Допълнителни изисквания
образование и квалификация класифицирана
звание
информация
Да покрива медицинските
Матрос
Секретно
стандарти за годност за
Средно
3-ти клас
NATO Secret
плавателна служба на
надводни кораби
Да покрива медицинските
Матрос
стандарти за годност за
Средно
Поверително
3-ти клас
плавателна служба на
надводни кораби
Да покрива медицинските
Матрос
стандарти за годност за
Средно
Поверително
3-ти клас
плавателна служба на
надводни кораби

1

Матрос
3-ти клас

1

Матрос
3-ти клас

1

Матрос
3-ти клас

Средно

Средно

Средно

За Служебно
ползване

Придобита правоспособност
за готвач от курс или спец. от
средно учебно заведение.

Поверително

Да покрива медицинските
стандарти за годност за
плавателна служба на
надводни кораби

Поверително

Да покрива медицинските
стандарти за годност за
плавателна служба на
надводни кораби
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№ по
ред

7

Населено
място

Варна

Наименование на
Брой
вакантната длъжност
Щурмански
електротехник, той и
рулеви в щурманска и
свързочна бойна част и
радиотехническа
служба на учебноспомагателен кораб

1

Изискуем
Изискуемо
Изискуемо минимално
достъп до
военно
Допълнителни изисквания
образование и квалификация класифицирана
звание
информация

Матрос
3-ти клас

Средно

Поверително

Да покрива медицинските
стандарти за годност за
плавателна служба на
надводни кораби

18. Във военно формирование 26420 – Бургас, 1 (една) длъжност:
№ по
ред

Населено
място

1

Бургас

Изискуем
Изискуемо
Наименование на
Изискуемо минимално
достъп до
Брой
военно
Допълнителни изисквания
вакантната длъжност
образование и квалификация класифицирана
звание
информация
Електромеханик в
група за експлоатация
Матрос
и поддръжка на
1
Средно
Поверително
3-ти клас
бреговите и силови
съоръжения

Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).
2. Длъжностно лице, отговорно за провеждане на конкурса: на основание заповед № ОХ–55/18.01.2018 г. на
министъра на отбраната, контраадмирал Митко Александров Петев – командир на Военноморските сили е определен за
длъжностно лице, отговорно за провеждане на конкурса.
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3. Начин на провеждане на конкурса: за провеждането на конкурса се назначават комисия за допускане и комисия
за провеждане на конкурса и беседи с кандидатите.
3.1. Допускането до участие в конкурса включва:
- проверка на подадените документи;
- изготвяне на поименен списък на кандидатите;
- допускане до конкурс на кандидатите, отговарящи на изискванията;
- писмено уведомяване (по телефон или e-mail) на кандидатите, относно допускането им до участие в конкурса, а на
допуснатите за дата, час и място за провеждане на конкурса;
- връщане на документите на кандидатите, които не са допуснати до участие в конкурса в структурите на Централно
военно окръжие (ЦВО).
Информация ще се публикува и на интернет страницата на ВМС с адрес: http://www.navy.mod.bg, в раздел НОВИНИ.
Кандидат, за който преди датата на провеждане на конкурса не е удостоверено „психологично пригоден за
приемане на военна служба” (от протокола, издаден от Центъра по психично здраве и превенция към Военномедицинска
академия) не се допуска до участие в конкурса.
3.2. Провеждане на конкурса: конкурсът ще се проведе по график от 23.04.2018 г. до 04.05.2018 г. във ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров” и Информационния център на Военноморските сили и включва:
- изпит за определяне на физическата годност;
- тест за проверка на общата култура;
- събеседване с кандидатите.
3.2.1. Изпитът за определяне на физическата годност се провежда в съответствие с „Програмата за физическа
подготовка и спорт във въоръжените сили на Република България” (обявена с МЗ № ОХ–746/03.12.2010 г.) и включва:
- упражнение № 2 (бягане „Совалка” 10х10 метра);
- упражнение № 3 (крос 1000 метра);
- упражнение № 11 (коремни преси за 1 мин);
- упражнение № 12 (лицеви опори за 1 мин).
Нормативите към изпита за определяне на физическата годност са показани в Приложение № 2 и са публикувани и на
сайта на ВМС (www.navy.mod.bg в раздел НОВИНИ).
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3.2.2. Тестът за обща култура, обхваща 80 (осемдесет) въпроса по 20 (двадесет) въпроса от 4 (четири) научно –
приложни области (български език и литература; математика и логика; история; информатика).
Всеки въпрос е с 4 (четири) възможни отговора, от които 1 (един) е верен.
За всеки верен отговор се получава по 1 (една) точка.
Общото време за провеждане теста за обща култура е 60 (шестдесет) минути.
3.2.3. Състезателният бал се формира, като сума от получения брой точки от:
А. Изпит по физическа подготовка;
Б. Тест за проверка на общата култура;
В. Оценка от диплома за образование;
Г. Притежавано образование;
Д. Изпълнявана военна служба;
Е. Притежавана военно-отчетна специалност (ВОС);
Ж. Ниво на владеене на английски език, приравнено към STANAG 6001;
Критериите и редът за формиране на състезателния бал (Приложение № 3) на кандидатите, допуснати до участие в
конкурса са публикувани на интернет страницата на ВМС (www.navy.mod.bg в раздел НОВИНИ).
3.3.Събеседване:
Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния бал.
Кандидатите се уведомяват писмено за дата, час и място за провеждане на събеседването и резултатите от конкурса.
Неявилите се кандидати на събеседване отпадат от конкурса.
4. Необходими документи.
4.1. Заявление (попълва се четливо и се посочва актуален адрес за кореспонденция, ако той е различен от постоянния
адрес, e-mail и телефон за връзка).
В заявлението си кандидатите могат да посочват до три позиции (длъжности) от обявата.
4.2. Автобиография;
4.3. Копия от документи за придобито образование, образователно-квалификационна степен и приложенията към тях;
от документи за придобити допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
4.4. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв);
4.5. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска
комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА);
4.6. Свидетелство за съдимост;
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4.7. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от ЗОВСРБ;
4.8. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в
запаса или резерва (ако имат такова);
4.9. 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 изпълнявали военна служба);
4.10. 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);
4.11. Копие от военноотчетната книжка (ако имат такава);
4.12. Копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие, че отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6
от ЗОВСРБ);
4.13. Съгласие за обработка на лични данни;
4.14. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
Съгласно чл. 21 от Наредба № Н–4/18.02.2013 г. на министъра на отбраната, кандидатите за приемане на военна
служба се явяват в ЦВМК лично със следните документи:
- писмо-направление от военното окръжие;
- лична карта;
- документ от психодиспансер (център за психично здраве);
- лична амбулаторна карта и етапна епикриза от личния лекар (с отразени минали заболявания, операции, травми,
алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени имунизации);
- военноотчетна книжка на служилите военна служба.
5. Място и срок за подаване на документи.
5.1. Кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности е необходимо да подадат лично писмено заявление (по
образец – Приложение № 1 към обявата), включително с приложенията към него, до командира на Военноморските сили,
чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) по постоянен адрес на местоживеене в срок до 16.03.2018 г.
5.2. Кандидатите за приемане на военна служба след подаване на заявлението и необходимия комплект документи се
задължават в 3 (три) дневен срок от промяна на посочената в заявлението информация за начин на комуникация (адрес
за кореспонденция и телефон за контакт) писмено да уведомят структурите от Централно военно окръжие за настъпилата
промяна на персоналните данни за контакт.
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5.3. До 30.03.2018 г. структурите на Централното военно окръжие (ЦВО) да изпратят заявленията на кандидатите и
приложенията към тях до началника на отдел „Личен състав” във военно формирование 34400 – Варна.
6. В съответствие с чл. 141, ал. 1, т. 2 от ЗОВСРБ, кандидатите за матроси (войници), спечелили конкурса се приемат
на военна служба, ако към датата на сключване на договора за военна служба не са навършили 28 (двадесет и осем)
години.
7. Изключение по т. 6 се допуска единствено за кандидатите, отговарящи на следните условия:
7.1. Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба);
7.2. Кандидатстват за заемане на длъжност не по–късно от 10 (десет) години след освобождаване от военна служба;
7.3. Не са освободени по дисциплинарен ред;
7.4. Не са навършили 41 (четиридесет и една) години към датата на сключване на договора за военна служба;
Наличието на обстоятелствата по т. 7.1., т. 7.2. и т. 7.3. се удостоверяват с копие от заповедта за освобождаване от
военна служба.
8. В 7 (седем) дневен срок от уведомяването, некласираните кандидати имат право на жалба пред длъжностното лице
отговорно за провеждане на конкурса.
9. При наличие на подадени жалби от некласирани кандидати, подписването на договорите за военна служба,
приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати се извършва след изтичането на
сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България (ППЗОВСРБ), които са:
9.1. Подаване на жалба – до седем дни от уведомяването на кандидата.
9.2. Произнасяне по жалбата – до четиринадесет дни от получаването на жалбата.
10. Подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на
класираните кандидати се извършва след:
- изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от ППЗОВСРБ;
- издаване на изискуемите разрешения за достъп до класифицирана информация за конкретната длъжност.
11. Кандидатите за приемане на военна служба, които навършват 28 (двадесет и осем) години през 2018 г. да се
обръщат към длъжностното лице приемащо заявленията за допълнителна информация, касаеща сключването на договорите
за военна служба.
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12. Телефони за информация в Командването на ВМС: 052/552 103, 052/552 104 и 052/552 110.
Информация за всеки етап от провеждането на конкурса ще бъде публикувана на интернет страницата на ВМС
(www.navy.mod.bg в раздел НОВИНИ).
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Приложение № 1 – Заявление за участие в конкурса за приемане на военна служба - от 1 (един) лист.
2. Приложение № 2 - Нормативи за изпита по физическа подготовка - от 9 (девет) листа.
3. Приложение № 3 - Критерии и ред за формиране на състезателния бал на кандидатите - от 4 (четири) листа.

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ЛИЧЕН СЪСТАВ”
В КОМАНДВАНЕТО НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
КАПИТАН І РАНГ

(П)

ЦВЕТАН АНДРЕЕВ
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