
1/3 

 

ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ  

9000 Варна, ул. „Преслав” № 16, тел. 552 622, 552 635, факс 603 259 

 

 

 

 

 

 

О Б Я В А  
 

за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, 

определени за приемане на служба в доброволния резерв на български 

граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез 

провеждане на конкурс 

 

 

1. Със заповед № ОХ-389/21.05.2020 г. на министъра на отбраната на 

Република България са обявени 171 вакантни длъжности във военни 

формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в 

доброволния резерв чрез провеждане на конкурс, съгласно Приложение № 1. 
 

2. Кандидатите за участие в конкурсите трябва да отговарят на следните 

изисквания: 
 

2.1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго 

гражданство; 

2.2. да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния 

резерв; 

2.3. да притежават образование, съответстващо на изискванията на 

длъжността; 

2.4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, 

независимо от реабилитацията; 

2.5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено 

престъпление от общ характер; 

2.6. да не са освобождавани от военна служба поради наложено 

дисциплинарно наказание „уволнение”; 

2.7. да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв; 

2.8. да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра 

на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във 

въоръжените сили при мобилизация. 
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3. Кандидатите могат да заявят до три длъжности за заемане, като 

длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования. 
 

4. Срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в 

доброволния резерв – до 10.07.2020 г., включително. 

5. До 10.07.2020 г., кандидатите за длъжностите по Приложение № 1, да 

подадат писмено заявление до командира на Военноморските сили чрез 

структурите на Централно военно окръжие /ЦВО/ по постоянен адрес, с 

приложени следните документи: 

5.1. автобиография; 

5.2. копия от документи за придобито образование, допълнителна 

квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;  

5.3. декларация за наличие на трудови или служебни правоотношения и 

копие на документ за трудов стаж (ако има такъв); 

5.4. лична амбулаторна карта и етапна епикриза от личния лекар; 

5.5. документи от психо-диспансер (център за психично здраве) по 

местоживеене, удостоверяващо психичното здраве; 

5.6. копие на военноотчетна книжка (стр. 2-9 - ако има такава); 

5.7. декларация за наличие на обстоятелства по чл. 24, ал. 1, т. 5 от 

ЗРВСРБ; 

5.8. съгласие за предоставяне и обработка на лични данни; 

5.9. свидетелство за съдимост за работа в МО; 

5.10. копие на азбучна служебна карта на кандидата (ако има такава); 

5.11. експертно решение, удостоверяващо годността за доброволна военна 

служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) или 

структурите към нея; 

5.12. декларация, че нямат друго гражданство, освен българско; 

5.13. служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу тях 

няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ 

характер; 

5.14. декларация, че желаят да бъдат приети на служба в доброволния 

резерв с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в резерва (ако имат 

такова); 

5.15. други документи, свързани с изискванията за заемането на  

длъжността. 
 

6. Кандидатите да попълват заявленията четливо (с печатни букви), като 

задължително да посочват адрес за кореспонденция, телефонен номер и e-mail. 

Кандидатите следва да посочват, къде се водят на военен отчет и 

основанието за освобождаване им от военна служба /копие от заповед за 

освобождаване от военна служба/. 
 

7. Конкурсът ще се проведе по документи и събеседване с кандидатите по 

места и график определени със заповед на командира на Военноморските сили 

в периода от 10.08.2020 г. до 14.08.2020 г.  
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Кандидатите ще бъдат допълнително уведомени за мястото, датата и часа 

за провеждане на събеседването. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Списък на обявените вакантни длъжности във военни формирования от 

Военноморските, определени за приемане на служба в доброволния резерв чрез 

провеждане на конкурс, от 10 (десет) листа. 

 

 

КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

КОНТРААДМИРАЛ          П              КИРИЛ МИХАЙЛОВ 

                02.06.2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


