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ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 
КОМАНДВАНЕ  НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

Варна  9000,  ул. “Преслав” 16, тел: 552-622, 552-635, факс: 603-259 

 

 

  З А П О В Е Д  
 

НА КОМАНДИРА НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 
 

21.02.2022 г.           № РД – 01 – 58____            гр. Варна 

СЪДЪРЖАНИЕ: Обявяване на вакантни длъжности във Военноморските сили 

за приемане на военна служба на лица, завършили 

граждански средни или висши училища в страната или в 

чужбина и определяне на условия и ред за провеждане на 

конкурс. 

 

На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България (ЗОВСРБ), чл. 144, ал. 2 от ЗОВСРБ, чл. 4, ал. 4 от 

Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България (ППЗОВСРБ) и заповед на министъра на отбраната № ОХ-

122/09.02.2022 г., 
 

З А П О В Я Д В А М: 
 

1. Обявявам 177 (сто седемдесет и седем) вакантни длъжности за 

матроси във военни формирования от Военноморските сили, съгласно 

Приложение № 1, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за 

приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши 

училища в страната или в чужбина.  

2. Определям заместник-командира на Военноморските сили за 

длъжностно лице, отговорно за провеждане на конкурса. 

3. Длъжностното лице по т. 2 да: 

3.1. организира провеждането на конкурса и да определи критерии за 

класиране на кандидатите; 

3.2. организира изготвяне на обява, съгласно чл. 4, ал. 5 от 

ППЗОВСРБ и изпращането на същата до Централното военно окръжие (ЦВО) 

на e-mail: kandidati@comd.bg за обявяване в Агенцията по заетостта и до 

дирекция „Връзки с обществеността и протокол“-МО на e-mail: 

presscentr@mod.bg, за обявяване на Интернет-страницата на Министерство на 

отбраната; 
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3.3. организира изготвяне и изпращане на горепосочения e-mail на 

ЦВО кратка информация за спецификата и основните функции на обявените 

длъжностите, с цел осигуряване на информиран избор от кандидатите; 

3.4. организира заявяване на необходимите за конкурса тестове за 

обща култура до началника на ВВМУ „Н. И. Вапцаров” - гр. Варна; 

3.5. определи състав и назначи комисия за допускане на кандидатите до 

участие в конкурса; 

3.6. определи състав и назначи комисия за провеждане на конкурса; 

3.7. организира дейностите за определяне на психологичната 

пригодност на кандидатите за приемане на военна служба, в съответствие с 

Наредба № Н-3 от 03 февруари 2020 г. за психологичното осигуряване в 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра 

на отбраната и Българската армия; 

3.8. организира връщането на документите на некласираниите 

кандидати, след изтичане на сроковете по чл. 6, ал. 4 от ППЗОВСРБ; 

3.9. организира изпращането до началника на Централно военно 

окръжие на екземпляр от заповедите за приемане на военна служба на 

класираните кандидати; 

3.10. при отказ за издаване на разрешение за достъп до класифицирана 

информация за съответната длъжност на прието на военна служба лице, да 

организира предлагане на друга длъжност, изискваща по-ниско ниво на достъп 

до класифицирана информация, в съответствие с чл. 94 от ППЗОВСРБ; 

3.11. след встъпване в длъжност на приетите на военна служба 

военнослужещи, изпълнявали военна служба/кадрова военна служба (ако има 

такива), да изиска получаването на служебните им дела и азбучни служебни 

карти и организира по-нататъшно им съхранение и водене; 

3.12. да ми предложи за утвърждаване анализ на резултатите от 

проведения  конкурс и справка за комплектуването на длъжностите, съгласно 

Приложение № 1 към МЗ № ОХ-122/09.02.2022 г., и организира изпращането 

им до началника на отбраната и директора на дирекция  „Управление на 

човешките ресурси в отбраната”; 

3.13. в съответствие с чл. 9 от ППЗОВСРБ, да организира начална и 

специална военна подготовка на приетите на военна служба, с изключение на 

тези, които вече са преминали съответните подготовки. 

4. Командирите на военни формирования, от чийто състав са 

класираните кандидати за военна служба да: 

4.1. организират приемането на военна служба на класираните 

кандидати в съответствие с чл. 8, т. 1 или т. 2 от ППЗОВСРБ; 

4.2. организират проучването за надеждност за издаване на достъп до 

класифицирана информация на приетите на военна служба и взети в 
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разпореждане по специален щат на министъра на отбраната, съгласно 

разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация; 

4.3. да организират отразяването в Автоматизираната система за 

управление на човешките ресурси и в Азбучните служебни карти на 

военнослужещите, придобитата или притежаваната военноотчетна специалност 

(ВОС), в съответствие със Списъка на военноотчетните специалности на 

военнослужещите от въоръжените сили на Република България (Приложение № 

1 към МЗ № ОХ-157/20.02.2018 г.). 

5. За заседанията на комисиите по т. 3.5 и т. 3.6 да се изготвят протоколи, 

които да се подписват от председателя и от всички членове. 

6. Членовете на комисиите да не разгласяват информация, която им е  

станала известна при провеждането на конкурса. 

7. Конкурсът да се проведе по реда и при спазване на изискванията на чл. 

141 от ЗОВСРБ, раздел II от ППЗОВСРБ, настоящата заповед и условията на 

обявата по т. 3.2. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Приложение № 1 - Списък на вакантни длъжности за матроси 

(войници) от военни формирования на Военноморските сили, за приемане на 

военна служба след провеждане на конкурс за на лица, завършили граждански 

средни или висши училища, в страната или в чужбина - 6 (шест) листа. 

 

    
 

КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

    

   КОНТРААДМИРАЛ     (П)       КИРИЛ МИХАЙЛОВ 

           21.02.2022 г. 
 

 

 

 


