
ВОЕННАТА ПРОФЕСИЯ 

 
Военната кариера е за волеви и целеустремени, силни тялом и духом, 

идеалисти, хора, за които патриотизмът не е празна дума, а дълбоко осъзнато 

убеждение. Военната служба е особен вид държавна служба, която преминава  

в една от най-престижните национални институции - въоръжените сили. 

Изборът е Ваш. За да вземете правилно решение, посъветвайте се с близки и 

приятели, с хора, които са служили във въоръжените сили. На Ваше 

разположение са и служителите от Централно военно окръжие, които ще Ви 

ориентират за изискванията и възможностите на военната професия. 

Подборът на приеманите на военна служба се извършва по строги, 

обективни критерии, според техните качества, умения и постигнатите изпитни 

резултати. Военната служба е изпълнение на особена държавна мисия. 

Въоръжените сили се нуждаят от мотивирани, издръжливи, всеотдайни и 

високо подготвени военнослужещи. Кандидатите се приемат, обучават и 

развиват на състезателни начала, така че да могат да решават разнообразни 

задачи в сложни условия. 

 

СИГУРНО БЪДЕЩЕ 

 
Военната професия формира у военнослужещите качества и умения, 

които се ценят в цивилния живот като инициативност,  организираност, 

точност, дисциплинираност, лидерство и др. Подготовката, която ще получите 

във въоръжените сили е инвестиция във Вашето бъдеще. За Вас там ще съдят по 

собствените Ви достойнства, способности и заслуги и ще имате шанса да 

приложите и развиете своята квалификация. 

Военната служба ще Ви даде още: 

- опит, спомени и приятелства за цял един живот; 

- способност да работите в екип, където “Аз” неусетно се превръща в 

“Ние”; 

- възможност да опознаете далечни страни чрез участие в международни 

хуманитарни, мироподдържащи, тренировъчни и други мисии извън 

територията на страната; 

- способност за бърза адаптация към предизвикателствата на живота; 

- вярна представа за собствените ви възможности; 

- чувство за дълг и гордост, каквито никога по-рано не сте изпитвали; 

- възможност да продължите и повишите своето образование и 

квалификация. 

Ако сте интелигентни, мотивирани и амбицирани да успеете, няма по-



добро място за реализация от въоръжените сили. Сложните армейски 

екипировки, въоръжение и техника изискват непрекъснато повишаващо се 

равнище на технически  умения и  способности, за да можете да оперирате с  тях 

и да ги поддържате.  Този опит ще ви даде огромни предимства на пазара  на 

труда, когато дойде време да напуснете въоръжените сили. 

 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЗДРАВНО И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 

НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ 

 

Военнослужещите имат право на основно месечно възнаграждение в 

съответствие със заеманата длъжност и с присвоеното им военно звание. 

Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за 

най-ниската длъжност се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет 

на Република България, като месечното възнаграждение се увеличава с 

коефициент спрямо базата, както следва: 

- за войници (матроси) - не по-малко от 1,6. 

На военнослужещите се изплаща допълнително възнаграждение за 

продължителна служба върху основното месечно възнаграждение в размер 2 на 

сто за всяка прослужена година на военна служба, но не повече от 40 на сто. 

На военнослужещите се изплащат допълнителни възнаграждения за: 

- специфични условия при изпълнение на военната служба; 

- рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, 

ограничени или намалени; 

- изпълнение на възложени задължения извън установеното служебно 

време; 

- постигнати високи резултати в служебната дейност; 

- други случаи, установени в нормативен акт. 

Военнослужещите имат право на: 

- основен платен годишен отпуск в размер 30 работни дни; 

- допълнителен платен годишен отпуск в размер един работен ден за 

всяка прослужена година, но не повече от 10 работни дни; 

- допълнителен платен отпуск за кандидатстване и обучение във висши 

училища в размерите, определени в Кодекса на труда; 

- платен отпуск в размер до 7 календарни дни в определени от закона 

случаи; 

- 7-дневна безплатна почивка в почивните бази на Министерството на 

отбраната, след завръщане от операция или мисия извън територията на 

страната или на 7-дневно безплатно възстановяване в болниците за



продължително лечение и рехабилитация във Военномедицинската академия; 

- отпуск поради бременност, раждане и осиновяване, за отглеждане на 

дете, за кърмене на дете, за гледане на болно дете и на допълнителен отпуск за 

две и повече живи деца в размерите и при условията на Кодекса на труда - /за 

военнослужещите жени/; 

- задължителното социално и здравно осигуряване на военнослужещите 

са за сметка на държавния бюджет; 

- медицинската помощ, военномедицинската експертиза и 

профилактиката на заболяванията на военнослужещите, които се осъществяват 

от Военномедицинската академия, са за сметка на бюджета на Министерството 

на отбраната в частта му за Военномедицинската академия; 

 

МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ 

 

На военнослужещите се осигуряват: 

- униформено облекло или левовата му равностойност; 

- порционни пари; 

- безплатна храна и ободряващи напитки или левовата им равностойност 

при занятия, учения, тренировки и лагери, при носене на дежурства и при 

извършване на други дейности със специфичен характер; 

- лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго 

вещево имущество и снаряжение. 

Имат право: 

- веднъж в годината пътуването на военнослужещите и техните 

семейства при отиване и връщане от платен годишен отпуск на територията на 

страната е за сметка на Министерството на отбраната; 

- военнослужещите, както и членовете на техните семейства да ползват 

лечебните заведения, военните клубове, почивната и спортната база към 

министерството при условия и по ред, определени с акт на министъра на 

отбраната. 


