ОБЯВА
за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лице,
завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина на
вакантна длъжност във военнo формирование 22980 – София
от състава на Съвместното командване на силите
1. Със заповед № ОХ-128/07.02.2020 г. на министъра на отбраната е
обявена една вакантна длъжност във военнo формированиe 22980 – София от
състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на
лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина.
2. Кандидатите за назначаване на вакантната длъжност е необходимо да
отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (ЗОВСРБ) и на Правилата за условията и реда за
функциониране на Център за елитен спорт (Приложение към Концепцията за
физическата подготовка и спортно-състезателната дейност в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия). Специфичните изисквания са посочени в приложение № 1.
В съответствие с чл. 141, ал. 1, т. 2 от ЗОВСРБ, кандидатите, 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.
3. Изискващо се ниво за достъп до класифицирана информация:
- „За служебно ползване“.
4. Конкурсът ще се проведе във военно формирование 22980.
- адрес: гр. София, кв. „Горна баня“, ул. „Буря“, № 26.
5. Длъжностно лице, отговорно за провеждането на конкурса:
- командирът на военно формирование 22980 – София.
6. Начин на провеждане на конкурса:
За провеждането на конкурса се назначават комисия за допускане и
комисия за провеждане на конкурса.
6.1. 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 всички кандидати,
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) като се
мотивира отказа за допускане.

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.
6.2. Провеждане на конкурса: конкурсът ще се проведе за времето от
23.03. до 27.03.2020 г. и включва:
- тест за обща култура;
- изпит за определяне на физическата годност;
- събеседване с кандидатите.
6.2.1. 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.
6.2.2. Изпитът за определяне на физическата годност се провежда в
съответствие с „Ръководство по физическа подготовка и организиране на
спортната дейност във въоръжените сили на Република България” (обявено с МЗ
№ ОХ–370/02.05.2018 г.) и включва:
- упражнение № 2 - Бягане „Совалка” (10 х 10 метра);
- упражнение № 3 (крос 1000 метра);
- упражнение № 11- Повдигане на трупа от тилен лег (коремни преси за 90
секунди);
- упражнение № 12 - Сгъване и разгъване на ръцете в опора (лицеви опори
за 90 секунди).
Нормативите към изпита за определяне на физическата годност са посочни
в Приложение № 8 на „Ръководство по физическа подготовка и организиране на
спортната дейност във въоръжените сили на Република България” (обявено с МЗ
№ ОХ–370/02.05.2018 г.
6.2.3. Събеседване:
Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на
състезателния бал.
Кандидатите се уведомяват за дата, час и място за провеждане на
събеседването и резултатите от конкурса.
Неявилите се кандидати на събеседване отпадат от конкурса.
6.2.4. 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);

Критериите и редът за формиране на състезателния бал на кандидатите,
допуснати до участие в конкурса са посочени в Приложение № 2.
6.3. Събеседване:
Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на
състезателния бал.
Кандидатите се уведомяват за дата, час и място за провеждане на
събеседването и резултатите от конкурса.
Неявилите се кандидати на събеседване отпадат от конкурса.
6.4. Други условия по провеждане на конкурса:
В 7 (седем) дневен срок от уведомяването, некласираните кандидати имат
право на жалба пред длъжностното лице, отговорно за провеждане на конкурса.
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:
- подаване на жалба – до седем дни от уведомяването на кандидата.
- произнасяне по жалбата – до четиринадесет дни от получаването на
жалбата.
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;
7. Необходими документи.
7.1. Заявление (попълва се четливо и се посочва актуален адрес за
кореспонденция, ако той е различен от постоянния адрес, e-mail и телефон за
връзка).
7.2. Автобиография;
7.3. Копия от документи за придобито образование, образователноквалификационна степен и приложенията към тях; от документи за придобити
допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за
длъжността;
7.4. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на
професионалния опит (ако притежават такъв);
7.5. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5, 6 и 7
от ЗОВСРБ;
7.6. 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);
7.7. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал.1,
т. 2 от Закона за защита на личните данни);
7.8. копие от военнотчетната книжка – ст. 2, 3, 8 и 9 (ако имат такава)
7.9. Свидетелство за съдимост за работа в МО;
7.10. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на
военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за

военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са
служили);
7.11. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба,
издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към
Военномедицинска академия (ВМА);
7.12. Други документи, свързани с изискванията за заемането на
длъжността. (съгласно Приложение №1 ).
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 формирование;
- 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).
8. Място и срок за подаване на документи.
Кандидатите за посочената вакантна длъжност, съгласно приложение № 1,
е необходимо да подадат лично писмено заявление, включително с
приложенията към него, до командира на военно формирование 22980 – София,
чрез структурите на Централно военно окръжие в срок до 13.03.2020 г.
включително.
Срок за изпращане на документите на кандидатите до военно
формирование 22980 20.03.2020 г.
Телефон за информация за в.ф. 22980 – София: 02 92 28316.
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Приложение № 1

СПИСЪК
на вакантните длъжности във военно формирование 22980 – София, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лице,
завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина
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редник 1ви клас,
Младши специалист по
редник 21 физическа подготовка и спорт
22980 София 1 Средно образование
ри клас,
в Център за елитен спорт
редник 3ти клас

Всичко

7

за служебно
ползване

Специфични изисквания на длъжността

8
- да отговаря на изискванията на чл. 141 от Закон за
отбраната и въоръжените сили на Република
България;
- да е състезател в спортна дисциплина „джудо”’
- да е призьор от държавните първенства по
съответния вид спорт от последните две
първенства, както и медалист или финалист от
Световни и Европейски първенства или
Олимпийски игри;
- да участва активно в олимпийски игри или
световни, европейски или републикански
първенства;
- същият задължително трябва да фигурира в
състезателните протоколи от последната спортносъстезателна година;
- да е включен в състава на националните отбори
за мъже (жени) или младежи (девойки).
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