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

 
 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

 

КОНТРААДМИРАЛ          (П)           ДИМИТЪР ДЕНЕВ 

                                                26. 08. 2014 г. 

 

О Б Я В А 
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 за времето от 29.10.2014 г. до 31.10.2014 г.  
   

1. Със заповед № ОХ-558/05.08.2014 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:  

 1.1. Във военно формирование 34410 – Варна, 3 (три) длъжности:  

№ 
Наименование на 

длъжността Б
р
о
й

 

Изисквания на длъжността 

Изисквания за 

минимално 

образование и 

квалификация 

Ниво на достъп 

до 

класифицирана 

информация 

Допълнителни 

изисквания 

1 

Шофьор в отделение 

"Леки автомобили с 

повишена проходимост" 

1 Средно образование Секретно 

Правоспособност 

за управление на  

МПС кат. "С" 

2 

Шофьор в отделение 

"Специални 

автомобили" 

1 Средно образование Поверително 

Правоспособност 

за управление на  

МПС кат. "С" 

3 
Шофьор в отделение 

"Товарни автомобили" 
1 Средно образование Секретно 

Правоспособност 

за управление на  

МПС кат. "С" 

1.2. Във военно формирование 54830 – Варна, 2 (две) длъжности:  

№ 
Наименование на 

длъжността Б
р
о
й

 

Изисквания на длъжността 

Изисквания за 

минимално 

образование и 

квалификация 

Ниво на достъп 

до 

класифицирана 

информация 

Допълнителни 

изисквания 

1 
Шофьор в „Домакинско 

отделение”   
1 Средно образование Секретно 

Правоспособност 

за управление на  

МПС кат. "С + Е" 

2 

Шофьор - химик в 

отделение за дегазация и 

дезактивация на оръжие 

и бойна техника в главен 

РИЦ за ЯХБЗ 

1 Средно образование Секретно 

Правоспособност 

за управление на  

МПС кат. "С" 
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1.3. Във военно формирование 26800 – Варна, 3 (три) длъжности:  

№ 
Наименование на 

длъжността Б
р
о
й

 

Изисквания на длъжността 

Изисквания за 

минимално 

образование и 

квалификация 

Ниво на достъп 

до 

класифицирана 

информация 

Допълнителни 

изисквания 

1 
Огняр, той и 

електромеханик  
1 Средно образование Поверително 

Правоспособност 

за "Огняр на котли 

с високо налягане" 

2 
Шофьор в Транспортен 

взвод 
1 Средно образование Поверително 

Правоспособност 

за управление на  

МПС кат. "С" 

3 
Шофьор в Подвижен 

КИВ - ВМС 
1 Средно образование Поверително 

Правоспособност 

за управление на  

МПС кат. "С" 

 

1.4. Във военно формирование 26870 – Варна, 1 (една) длъжност:  

№ 
Наименование на 

длъжността Б
р
о
й

 

Изисквания на длъжността 

Изисквания за 

минимално 

образование и 

квалификация 

Ниво на достъп 

до 

класифицирана 

информация 

Допълнителни 

изисквания 

1 
Топогеодезист, той и 

шофьор 
1 

Средно образование, 

специалност: 

- геодезия; 

- водно строителство; 

- пътно строителство; 

- строителство и 

архитектура 

Секретно 

Правоспособност 

за управление на  

МПС кат. "С"  

 

1.5. Във военно формирование 32300 – Варна, 2 (две) длъжности:  

№ 
Наименование на 

длъжността Б
р
о
й

 

Изисквания на длъжността 

Изисквания за 

минимално 

образование и 

квалификация 

Ниво на достъп 

до 

класифицирана 

информация 

Допълнителни 

изисквания 

1 
Оператор, той и шофьор 

в ПРЛС 
1 Средно образование Поверително 

Правоспособност 

за управление на  

МПС кат. "С+Е"  

2 

Шофьор в група за 

транспортно и 

техническо осигуряване 

в сектор Логистика  

1 Средно образование 
Служебно 

ползване 

Правоспособност 

за управление на  

МПС кат. "С"  
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1.6. Във военно формирование 22580 – Варна, 3 (три) длъжности:  

№ 
Наименование на 

длъжността Б
р
о
й

 

Изисквания на длъжността 

Изисквания за 

минимално 

образование и 

квалификация 

Ниво на достъп 

до 

класифицирана 

информация 

Допълнителни 

изисквания 

1 Разузнавач  2 Средно образование Поверително 

- Медицинска 

годност за 

изпълнение на 

парашутни 

скокове;  

- Медицинска 

годност за работа 

под вода 

2 
Шофьор в транспортно - 

домакински взвод  
1 

Средно образование, 

специалност: 

- автомонтьор 

Поверително 

Правоспособност 

за управление на  

МПС кат. "С" 

 

1.7. Във военно формирование 28430 – Варна, 3 (три) длъжности:  

№ 
Наименование на 

длъжността Б
р
о
й

 

Изисквания на длъжността 

Изисквания за 

минимално 

образование и 

квалификация 

Ниво на достъп 

до 

класифицирана 

информация 

Допълнителни 

изисквания 

1 Радиотелеграфист  1 Средно образование Секретно 

Правоспособност 

за управление на  

МПС кат. "С"  

2 Телефонист  1 Средно образование Поверително Не се изискват 

3 Шофьор - агрегатчик  1 Средно образование Поверително 

Правоспособност 

за управление на  

МПС кат. "С+Е" и 

"D" 

 

1.8. Във военно формирование 54950 – Бургас, 17 (седемнадесет) длъжности:  

1.8.1. За военно формирование 38920 – Варна, 8 (осем) длъжности: 

№ 
Наименование на 

длъжността Б
р

о
й

 

Изисквания на длъжността 

Изисквания за 

минимално 

образование и 

квалификация 

Ниво на достъп 

до 

класифицирана 

информация 

Допълнителни 

изисквания 

1 
Радиотелеграфист на 

фрегата  
1 Средно образование 

Секретно  

Nato Secret 

Да покрива 

медицинските 

стандарти за  

годност за 

плавателна служба 

на надводни кораби 

2 

Радиотелеграфист, той 

и оператор ЗАС на 

фрегата 

1 Средно образование 
Секретно  

Nato Secret 

Да покрива 

медицинските 

стандарти за  

годност за 

плавателна служба 

на надводни кораби 
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№ 
Наименование на 

длъжността Б
р
о
й

 

Изисквания на длъжността 

Изисквания за 

минимално 

образование и 

квалификация 

Ниво на достъп 

до 

класифицирана 

информация 

Допълнителни 

изисквания 

3 
Трюмен машинист на 

фрегата 
1 Средно образование Поверително 

Да покрива 

медицинските 

стандарти за  

годност за 

плавателна служба 

на надводни кораби 

4 

Радиометрист - 

наблюдател в 

радиотехническа група 

на РТС на фрегата 

1 Средно образование Поверително 

Да покрива 

медицинските 

стандарти за  

годност за 

плавателна служба 

на надводни кораби 

5 Санитар на фрегата 1 Средно образование Поверително 

Да покрива 

медицинските 

стандарти за  

годност за 

плавателна служба 

на надводни кораби 

6 
Електротехник на 

корвета  
1 Средно образование Поверително 

Да покрива 

медицинските 

стандарти за  

годност за 

плавателна служба 

на надводни кораби 

7 

Артилерист - 

радиометрист на 

корвета  

1 Средно образование Поверително 

Да покрива 

медицинските 

стандарти за  

годност за 

плавателна служба 

на надводни кораби 

8 Готвач на корвета  1 

Средно 

образование, 

специалност: 

- готвач 

- курс за готвач 

Поверително 

Да покрива мед. 

стандарти за  

годност за 

плавателна служба 

на надводни кораби 

 

1.8.2. За военно формирование 25850 – Варна, 7 (седем) длъжности: 

№ 
Наименование на 

длъжността Б
р
о
й

 

Изисквания на длъжността 

Изисквания за 

минимално 

образование и 

квалификация 

Ниво на достъп 

до 

класифицирана 

информация 

Допълнителни 

изисквания 

1 
Рулеви на спасителен 

кораб 
1 Средно образование Поверително 

Да покрива 

медицинските 

стандарти за  

годност за 

плавателна служба 

на надводни кораби 
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№ 
Наименование на 

длъжността Б
р
о
й

 

Изисквания на длъжността 

Изисквания за 

минимално 

образование и 

квалификация 

Ниво на достъп 

до 

класифицирана 

информация 

Допълнителни 

изисквания 

2 

Пожарникар в 

противопожарна група 

на спасителен кораб 

1 Средно образование Поверително 

Да покрива 

медицинските 

стандарти за  

годност за 

плавателна служба 

на надводни кораби 

3 
Електротехник на 

спасителен кораб 
1 Средно образование Поверително 

Да покрива 

медицинските 

стандарти за  

годност за 

плавателна служба 

на надводни кораби 

4 
Трюмен машинист на 

спасителен кораб  
2 Средно образование Поверително 

Да покрива 

медицинските 

стандарти за  

годност за 

плавателна служба 

на надводни кораби 

5 

Боцман - тaкелажник 

във второ отделение 

"Боцмани - 

тaкелажници" на 

спасителен кораб 

1 Средно образование Поверително 

Да покрива 

медицинските 

стандарти за  

годност за 

плавателна служба 

на надводни кораби 

6 
Водолаз на спасителен 

кораб 
1 Средно образование Поверително 

Да покрива 

изискванията за 

медицинска годност 

за летателна 

длъжност от ВМС - 

бордни спасители;                                                                                                                                        

Да покрива 

изискванията за 

медицинска годност 

за плавателна 

длъжност -  щатни и 

нещатни водолази  

 

1.8.3. За военно формирование 18360 – Бургас, 1 (една) длъжност: 

№ 
Наименование на 

длъжността Б
р
о
й

 

Изисквания на длъжността 

Изисквания за 

минимално 

образование и 

квалификация 

Ниво на достъп 

до 

класифицирана 

информация 

Допълнителни 

изисквания 

1 
Електротехник на базов 

миночистач 
1 Средно образование Поверително 

Да покрива 

медицинските 

стандарти за  

годност за 

плавателна служба 

на надводни кораби 
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1.8.4. За военно формирование 26420 – Бургас, 1 (една) длъжност: 

№ 
Наименование на 

длъжността Б
р
о
й

 

Изисквания на длъжността 

Изисквания за 

минимално 

образование и 

квалификация 

Ниво на достъп 

до 

класифицирана 

информация 

Допълнителни 

изисквания 

1 Лабораторист 1 Средно образование Поверително  Не се изискват 

Телефони за информация – 052/552 104, 052/552 103, 052/552 110. 

 

2. До 10.10.2014 г. кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности, 

могат да подадат заявление до командира на Военноморските сили, чрез 

структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) с приложени към него: 

2.1. Автобиография; 

2.2. Копие от диплома за завършено образование; 

2.3. Копие на документ за трудов стаж (ако притежават такъв); 

2.4. Лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус; 

2.5. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено 

от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска 

академия (ВМА); 

2.6. Свидетелство за съдимост; 

2.7. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; 

2.8. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско 

военно звание от притежаваното от тях в резерва (ако имат такова); 

2.9. 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); 

2.10. 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); 

2.11. Други документи, съобразно изискванията на конкурса (копие от 

свидетелството за правоуправление на МПС, за завършени курсове и др.). 

3. Кандидатите да попълват заявленията четливо с печатни букви и да посочат 

актуален адрес за кореспонденция, ако той е различен от постоянния им адрес. По 

възможност да се посочва e-mail и телефон за връзка. 

4. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности. 

5. До 17.10.2014 г. структурите на Централното военно окръжие (ЦВО) да 

изпратят заявленията и комплекта документи на кандидатите в отдел „Личен 

състав” на военно формирование 34400 – Варна. 

6. Със заповед № ОХ-558/05.08.2014 г. на министъра на отбраната,  командирът 

на Военноморските сили е определен за длъжностно лице отговорно за провеждане 

на конкурса. 

7. Конкурсът ще се проведе от 29.10.2014 г. до 31.10.2014 г. във военни 

формирования 34400-Варна, 34410-Варна или 32140-Варна по график, 

съобразно броя на кандидатите.  
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Всеки допуснат кандидат ще бъде писмено (и по телефон или e-mail) уведомен 

за датата, часа и мястото на провеждане, с разчет да се яви в един ден и на двата 

изпита (за определяне на физическата годност и теста за обща култура). 

8. Конкурсът ще включва изпит за определяне на физическата годност, изпит 

(тест) за обща култура и събеседване. 

8.1. Изпитът за определяне на физическата годност ще се проведе 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: 

8.1.1. За длъжностите без тези по т. 1.6.1. (разузнавач във в.ф. 22580 – Варна): 

- 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). 

Изпълнението на всяко отделно упражнение се оценява от 0 до 100 точки в 

зависимост от прил. № 2 към МЗ № ОХ–746/03.12.2010 г.  

Оценката от изпита за определяне на физическата годност се определя като 

сума от индивидуалният резултат на отделните упражнения. 

8.1.2. За длъжностите по т. 1.6.1. (разузнавач във в.ф. 22580 – Варна): 

- упражнение № 1 (бягане 100 метра); 

- упражнение № 5 (крос 5000 метра); 

- упражнение № 15 (набиране на висилка); 

- упражнение № 26 (плуване 100 метра – свободен стил); 

- упражнение № 27 (плуване 1000 метра – свободен стил); 

- упражнение № 29 (плуване под вода). 

Изпълнението на всяко отделно упражнение се оценява от 0 до 100 точки в 

зависимост от прил. № 2 към МЗ № ОХ–746/03.12.2010 г. 

Оценката от изпита за определяне на физическата годност се определя като 

сума от индивидуалният резултат на отделните упражнения. 

В случаите, когато кандидата кандидатства и за други длъжности извън тези 

по т.1.6.1., оценката от изпита за определяне на физическата годност за длъжности 

извън тези по т. 1.6.1.: 

- се образува въз основа на сумата от точките по упр. № 1 и упр. № 5 и 

удвоеният брой точки от упр. № 15; 

- не се взема впредвид резултатите на упр. № 26, упр. № 27 и упр. № 29. 

8.2. Тестът за обща култура, обхваща 100 (сто) въпроса по 25 (двадесет и пет) 

въпроса от 4 (четири) научно – приложни области (български език и литература; 

математика и логика; физика и химия; 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. 

9. Не се допускат до класиране за вакантните длъжности, кандидатите: 

- получили по-малко от 200 (двеста) точки на изпита за определяне на 

физическата годност или по-малко от 30 (тридесет) точки на отделен норматив; 

- получили по-малко от 35 (тридесет и пет) точки на теста за обща култура; 

- на които към датата на провеждане на конкурса, не е получен протокола за 

оценка за психологичната пригодност за военна служба, издаден от Центъра по 

психично здраве и превенция (ЦПЗП) към Военномедицинска академия (ВМА). 
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10. Балът за класиране на кандидатите се формира като сума от: 

- точките от изпита за определяне на физическата годност; 

- точките от теста за обща култура; 

- оценка от дипломата за средно или по-високо образование, която е по-

благоприятна за кандидата, умножена по две и закръглена до цяло число; 

- по 1 (една) точка за притежавано средно образование или 5 (пет) точки за 

притежавано висше образование; 

- по 5 (пет) точки за всяка прослужена година на военна служба (наборна или 

кадрова); 

- по 10 (десет) точки за всяка притежавана военноотчетната специалност, което 

се удостоверява с документ за завършен курс по време на военната служба; 

- точки за владеене на английски език, съгласно стандарта STANAG 6001, 

както следва: за ниво 1 (1-1-1-1) – 10 (десет) точки; за ниво между 1 и 2 – 15 

(петнадесет) точки; за ниво 2 (2-2-2-2) и по-високо – 20 (двадесет) точки. 

11. Съгласно чл.48, т.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република 

България, при равен бал на по-предно място се класират кандидати, подписали 

договор и изпълняващи служба в доброволния резерв.  

12. Кандидатите за матроси (войници), спечелили конкурса се приемат 

на военна служба, ако към датата на сключване на договора за военна служба 

не са навършили 32 години с изключение на лицата по чл. 141, ал. 6 от Закона 

за отбраната и въоръжените сили на Република България.  

13. В 7 (седем) дневен срок от уведомяването, некласираните кандидати имат 

право на жалба пред длъжностното лице отговорно за провеждане на конкурса,  

14. 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. 

 

 

ИЗГОТВИЛ ДОКУМЕНТА: 

ЗА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ЛИЧЕН СЪСТАВ” 

ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИКЪТ НА ОТДЕЛ „ЛИЧЕН СЪСТАВ” 

В КОМАНДВАНЕТО НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

 

КАПИТАН І РАНГ               (П)                       ЦВЕТАН АНДРЕЕВ                            

                                          26.08.2014 г.  
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