ЗАПОВЕД
НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

№ox-

София

Съдържание: Обявяване на длъжности във военни формирования на
Съвместното командване на силите, Военноморските сили и
Централно военно окръжие за приемане на служба в
доброволния резерв и определяне на условията и реда за
провеждане на конкурси за приемане на служба в доброволния
резерв.
____________ _____________ ______________
На основание чл. 26, т. 6 и чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), чл. 25, ал. 2 и ал. 4 от
Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ) и във
връзка с чл. 5, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за резерва
на въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ)

ЗАПОВЯДВАМ
1. Обявявам провеждането на конкурси за заемане на длъжности за
резервисти във военните формирования от Съвместното командване на силите,
Военноморските сили и Централно военно окръжие, съгласно Приложение № 1.
2. Командващият на Съвместното командване на силите, командирът на
Военноморските сили и началникът на Централно военно окръжие да определят
местата за провеждане на конкурсите и назначат състава на комисиите.
Същите да се произнасят по жалби на кандидати, участващи в конкурсите,
съгласно чл. 9 от ППЗРВСРБ.
3. Условия и ред за провеждане на конкурсите:
3.1. Конкурсите да се проведат по документи при спазване на изискванията
на ЗРВСРБ, ППЗРВСРБ и тази заповед.
3.2. Кандидатите за участие в конкурсите да отговарят на следните
изисквания:
3.2.1. Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго
гражданство.
3.2.2. Да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния
резерв.-™
3.2.3. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на
длъжността.
3.2.4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
3.2.5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено
престъпление от общ характер.
3.2.6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено
дисциплинарно наказание „уволнение”.
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3.2.7. Да: не са навършили
пределна възраст за служба в доброволния
ерезерв.
3.2.8. Да не са в служебни или трудови взаймоотношения с Министерството
на отбраната, 'както и отсрочени от повикване във Въоръжените сили при
мобилизация.
3.3. Кандидатите могат да заявят до три длъжности за заемане-, като
длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования, но от една
структура/вид въоръжена сила по т. 1.
4. Срок за провеждане на конкурсите - до 14.10.2016 г.
4.1. Срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в
доброволния резерв в съответната териториална структура за водене на военния
отчет - д о 14.09.2016 г. включително.
4.2. До 30.09.2016 г. териториалните структури на Централно военно
окръжие да изпратят документите на кандидатите за служба в доброволния
резерв в съответните военни формирования, съгласно Приложение № 1.
■

,

*

5. Кандидатите за участие в конкурса да подадат заявление до съответния
началник на териториална структура за водене на военния отчет по постоянен
адрес, с приложени към него:
5.1. Автобиография.
‘
5.2. Заверени копия от диплома за. завършено образование и/или
свидетелство за квалификация.
5.3. Декларация
за наличие/липса на трудово
или
служебно
правоотношение и копие на документ за трудов стаж (ако има такъв).
5.4. Етапна епикриза от личния лекар и личния амбулаторен картон.
5.5. Документ от психо-диспансер по*’ местоживеене, удостоверяващ
психическото здраве.
5.6. Свидетелство за съдимост.
'
5.7. Декларация, че няма друго гражданство освен българско.
5.8. Служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу
кандидата няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление
от общ характер.
5.9. Свидетелство за завършен курс по начална и/или специална военна
подготовка или копие от военна книжка (за тези, които притежават).
5.10. Декларация, че желае да бъде приет на служба в доброволния резерв с
по-ниско военно звание от притежаваното в резерва (ако имат такова).
5.11. Други документи съобразно изискванията на длъжността, за която
кандидатстват.
6. Началникът на Централното военно окръжие (ЦВО) да:
6.1. Изготви обява за длъжностите от доброволния резерв, която да изпрати
в дирекция „Връзки с обществеността” за:обявяване на интернет-страницата на
Министерството на отбраната. Обявата да се публикува на интернет страницата
на ЦВО и да се постави на общодостъпни мяста в подчинените на ЦВО
териториални структури.
6.2. Организира:
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6.2.1. Провеждането на дейностите и мероприятията по привличане на
кандидати за доброволни резервисти, разясняването на начина за попълване на
документите за кандидатстване и сроковете за подаването им, както и за
допускането до участие в конкурсите по т. 3. •.
6.2.2. Информирането на не класираните кандидати за военна служба от
предни конкурси, проведени през 2016 г., за възможността да кандидатстват за
обявени длъжности в доброволния резерв, при спазване изискванията на ЗРВСРБ,
ППЗРВСРБ и тази заповед.
6.2.3. Регистрирането и отчета на кандидатите за служба в доброволния
резерв, както и запознаването им с критериите по т. 8.2. и начина за оценяване.
6.2.4. Изпращането на кандидатите за резервисти, чийто документи са
комплектувани, съгласно т. 5, до ВМА за установяване годността им за военна
служба от ЦВМК-София или в структурите към нея, както и установяване на
психологическата им пригодност от Центъра за психично здраве и превенция
(ЦПЗП). При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертно
решение за установяване годността им за служба в доброволният резерв,
кандидатите да представят документите, посочени в наредба Н-4/18.03.2013 г. за
военномедицинска експертиза.
.
Кандидатите следва да се явяват пред посочените органи не по-късно от
08.00 часа в деня на прегледа с необходимите документи.
Определените за негодни или психологически непригодни за служба в
доброволния резерв да не се допускат до участие в конкурс.
6.2.5. Изпращането на основния пакет документите на кандидатите по т. 5,
без тези по т. 5.4. и т. 5.5., които' отговарят н а , изискванията за участие в
съответния конкурс, до. комисията за провеждане на конкурса по първото
желание на кандидата.
Към заявлението, освен документите по т. 5, съответната териториална
структура за водене на военния отчет да прилага:
-копие от Азбучната служебна карта на кандидата, от където да е видно
заеманите длъжности ^и основанието за освобождаване от военна служба (при
условие, че са изпълнявали-военна служба);
-експертно решение за годност за служба в доброволния резерв на
кандидата по т. 7.2. и документ от специализираните звена и органи по
психологическото
осигуряване
в Българската армия,
удостоверяващ
психологическата пригодност по т. 7.3.;
-копие от рдзрешение за достъп до класифицирана информация, при
наличие;
■
>
—
6.2.6. Изпращането до комисията за провеждане на конкурса по следващо
желание на кандидата, на копия от документите по т. 6.2.5.
6.2.7. Изпращането на жалбите по смисъла на чл. 9, ал.1 от ППЗРВСРБ и
необходимите документи към тях.
.
6.3.
Изпращането в дирекция „Управление на човешките ресурси” (ДУЧР
анализ на дейностите по т. 6.2 до 20 дни след срока по т. 4.2.

7.
Началникът на Военномедицинска академия (ВМА) до 29.07.2016 г. д
организира:
7.1.
Медицинското освидетелстване за годност на кандидатите за служба
доброволния резерв във Военно медицинска академия - МБАЛ София, Варна и
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Пловдив и оценката на психологичната пригодност в Центъра по психично
здраве и превенция (ЦПЗГТ) - ВМА;
7.2. Медицинското освидетелстване за годност за служба в доброволния
резерв г на кандидатите, в съответствие с Наредба № Н-4/18.02.2013 г. за
военномедицинска експертиза.
7.3. Извършването на оценка на психологичната пригодност на
кандидатите за приемане на служба в доброволния резерв в ЦПЗП - ВМА, както
и екипи, при необходимост, в гр. Варна и гр. Пловдив от ЦПЗП, в съответствие с
Наредба Н-12/18.05.2011г. за психологичното осигуряване на военнослужещите
от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната (обн. в ДВ бр.44 от 2011г., изм. и доп.
бр.96 от 2011г. и бр. 66 от 2012г.) и по график съгласуван с началниците на ВО.
7.4. Изпращането на протоколите от проведената оценка на психологичната
пригодност на кандидатите за приемане на служба в доброволния резерв в
съответната структура на ЦВО, изпратила кандидатите.
7.5. До 27.09.2016 г. да завърши медицинското освидетелстване за годност
и оценката на психологичната пригодност на кандидатите за служба в
доброволния резерв, по тази заповед.
8. Комисията за провеждане на конкурса:
8.1. Да провери съответствието на кандидатите по наличните подадени
документи с изискванията за длъжността.
.
8.2. Да класира кандидатите в низходящ ред, по следните критерии:
• заемане на същата или сходни длъжности;
• придобита военноотчетна специалност (ВОС);
• премината военна подготовка;
• завършена гражданска специалност, близка до необходимата ВОС;
• степен на завършено образование;
• други умения, подпомагащи изпълнението на задълженията за
длъжността, за която кандидатства, ако длъжностната характеристика го изисква;
• има повече от 10 години до навършване на пределна възраст за служба в
доброволния резерв за съответното военно звание.
8.2”. 1. За всяка длъжност да изготви протокол, съгласно Приложение № 2.
8.3. След завършването на конкурса писмено да запознае кандидатите с
резултатите от конкурса и да върне документите на некласираните кандидати,
чрез съответната териториална структура за водене на военния отчет.
8.4. При отказ на кандидат да приеме съответната длъжност, същата да се
предлага на следващия по реда на класирането от протокола по т. 8.2.1.
8.5. При наличие на непопълнени длъжности, след приключване на
конкурса, да се предлагат на кандидатите, които отговарят на изискванията за
длъжността, но са кандидатствали за друга длъжност и не са класирани за
заемането й, като се започне от кандидата с най-висок бал от протокола по т.
8 .2 . 1.
9. Командирът/началникът на военното формирование, провеждащо
конкурса в срок до 21.10.2016 г. да организира издаване на разрешение за
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достъп до класифицирана информация с определените за назначаване на
длъжност кандидати.
9.1. Кандидатите, определени за назначаване на длъжност, оповестени, но
не явили се в срока, указан от командира/началника на военното формирование
по т. 9 за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация, да
се считат за отказали се.
10. След изтичане на сроковете по чл. 9 от ППЗРВСРБ и получаване на
разрешението за достъп до класифицирана информация, съответният
оправомощен командир/началник на военно формирование да:
10.1. Сключи договор за служба в доброволния резерв и да назначи на
длъжност определения кандидат, като срокът на сключения договор е не подълъг от 5 години и не надвишава пределната възраст на кандидата за служба в
доброволния резерв.
10.2. Определи времето за явяване на резервиста във военното
формирование.
10.3. Изпрати екземпляри от договора за служба в доброволния резерв,
съгласно чл. 28 от ЗРВСРБ.
10.4. Уведоми до 28.10.2016 г., по команден ред, дирекция „Управление на
човешките ресурси” за резултатите от проведения конкурс.
10.5. Уведоми до 30.11.2016 г., по команден ред, дирекция „Управление на
човешките ресурси” за броя на сключените договори по обявения конкурс и за не
заетите длъжности по Приложение № 1.
11. Дирекция „Връзки с обществеността” да организира и провежда
ефективна и постоянна информационно - рекламна кампания за презентиране
пред обществеността на службата в доброволния резерв, съвместно с ЦВО.
Изпълнението на заповедта възлагам на длъжностните лица по т. 2,
началника на Военномедицинска академия и началника на Централно военно
окръжие.

МИНИСТЪР НА ОТ]
НА РЕПУБЛИКА БТ

КЙ НЕНЧЕВ
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Приложение № 1, към M3 № ОХ -

016 г.

1

2

3

52980 София

52980София

52980 София

*
Майстор по ремонт на
ATT и ИТ в отделение
Специалисти по обслужване,
старши
„Ремонт” на взвод
ремонт и съхранение на
сержант
„Логистично
автомобилна техника
осигуряване”
Мотокарист в отделение
„Обработка на
редник 3Специалисти по товаро неконтейнеризи-рани
разтоварни операции
ти клас
товапи”
Такелажник в отделение
„Обработка на
редник 3Специалисти по товаро неконтейнеризирани
ти клас
разтоварни операции
товари”

[ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ВИД И НИВО СЪГЛАСНО
STANAG 6001

БРОЙ НА ДЛЪЖ НОСТИТЕ

ЗАБЕЛЕЖ КА/СПЕЦИФ ИЧНИ
ИЗИСКВАНИЯ

МИНИМАЛНО НИВО НА
ДОСТЪП/СЕРТИФИКАТ
НАТО ДО КЛАСИФИЦИРАНА
ИНФОРМАЦИЯ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА
ДОПЪЛНИТЕЛНА
ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА
МИНИМАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ И
КВАЛИФИКАЦИЯ

5
6
7
СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52980-София

ДАТА ОТ КОЯТО
Д ЛЪЖНОСТТА Е ВАКАНТНА

4

ВОС

3

НЕОБХОДИМА

2

ЗВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ЗАЯВЕНАТА ДЛЪЖНОСТ ЗА
. РЕЗЕРВИСТ

1

ВОЕННО

№

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ,
ДИСЛОКАЦИЯ

Длъжности за резервисти във военните формирования от състава на Съвместното командавне на силите,
Военноморските сили и Централно военно окръжие за конкурс през 2016 година

8

9

10

11

12

средно

Специалисти по
ремонт на колесна
инженерна техника

П

01.12.2014 г.

1

средно

Мотокаристии
електрокаристи

СлП

01.12.2014 г.

4

средно

Специалисти по
приемане и
експлоатация на
товари

1 СлП

01.12.2014 г.

1

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52980-София

6

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54630-Бургас
1

54630 Бургас

Такелажник в
отделение „Обработка редник 3на неконтейнеризирани ти клас
товаои”

Специалисти по товаро разтоварни операции

средно

Специалисти по
приемане и
експлоатация на
товаои

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54630-Бургас
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54680-Бургас

СлП

01.12.2014 г.

4

4

Свидетелство зауправление на МПС
кат. „С”

1

1

2

54680 Бургас

3 •
Специалист по
комуникационни и
информационни
системи в отделение
„Комуникационно информационно
осигуряване”

4

Специалисти по експлоатация
1
ефрейтор на цифрови комуникационни
2-рй клас
системи и мрежи, радио и
сателитни системи.

2

54680 Бургас

Завеждащ склад в
старши
отделение „Съхранение
сержант
на вода”

3

54680Бургас

Работник в склад в
редник 3отделение „Съхранение
ти клас
на вода”

4

5

5

54680 Бургас

Завеждащ склай в
отделение „Съхранение
на материални средства
I клас’* •. - ‘

54680 Бургас

Работник в склад в
отделение „Съхранение редник 3на материални средства ти клас
- 1 клас”

старши
сержант

Специалисти по
продоволствено, вещево
снабдяване, съхранение и
приготвяне на хранителни
продукти
Специалисти по
продоволствено, вещево
снабдяване, съхранение и
приготвяне на хранителни
продукти

7

8

9

средно

Специалисти по
информационни
системи

C,NS

01.12.2014 г.

1

средно

Мотокаристии
електрокаристи

п

01.12.2014 г.

3

СлП

01.12.2014 г.

5

П

01.12.2014 г.

1

СлП

01.12.2014 г.

1

П

01.12.2014 г.

1

СлП

01.12.2014 г.

1

средно

Специалисти по
продоволствено, вещево
снабдяване, съхранение и
приготвяне на хранителни
продукти

средно

Специалисти по
продоволствено, вещево
снабдяване, съхранение и
приготвяне на хранителни
продукти

средно

б

54680 Бургас

Завеждащ склад в
отделение
„Съхранение на
материални средства П клас”

7

54680 Бургас

Работник в склад в
Специалисти по ремонт на
отделение „Съхранение редйик 3тилова техника и поддържане
на материални средства ти клас
на интендантско имущество
- II клас”

старши
сержант

6

Специалисти по
продоволствено, вещево
снабдяване, съхранение и
приготвяне на хранителни
продукти

средно

средно

Специалисти по
ремонт на тилова
техника и поддържане
на интендантско
имуществомм
Мотокаристи и
електрокаристи
„ Специалисти по
ремонт на тилова
техника и поддържане
на ицтендантско
имущество
Специалисти по
ремонт на тилова
техника и поддържане
на интендантско
имуществомм
Мотокаристи и
електрокаристи
Специалисти по
обслужване, ремонт и
съхранение на
автомобилна техника;
Шофьори на
автомобил

10

11

12

-

2/12

1

2

4

3

5

6

Специалисти по ремонт и
поддържане на квартирно експлоатационни имущества
иСЮКФ

средно

и

8

54680 Бургас

9

54680 Бургас

10

54680 Бургас

11

54680 Бургас

12

54680 Бургас

13

54680 Бургас

14

54680 Бургас

15

54680 Бургас

16

54680 Бургас

17

54680 Бургас

Завеждащ склад,в
отделение „Съхранение старши
на материални средства сержант
- VI клас”

Работник в склад в
Специалисти по ремонт и
отделение „Съхранение редник 3- поддържане на квартирно на материални средства ти клас експлоатационни имущества
—VI клас”
и СКЖФ
завеждащ склад в
Специалисти по обслужване,
отделение „Съхранение старши
ремонт и съхранение на
сержант
на резервни части за
автомобилна техника
гаоотник в склад в
Специалисти по обслужване,
отделение „Съхранение редник 3ремонт и съхранение на
. на резервни части за
ти клас
автомобилна техника
Завеждащ склад в
it
отделение „Съхранение старши
на резервни части за
сержант
бронетанкова техника”

Специалисти по обслужване,
ремонт и съхранение на
бронетанкова техника

Работник в склад в
Специалисти по обслужване,
отделение „Съхранение редник 3ремонт и съхранение на
на резервни части за
ти клас
бронетанкова техника
бронетанкова техника”
Специалисти по обслужване,
ремонт и съхранение на
Завеждащ склад в
старши
автомобилна техника;
отделение „Съхранение
сержант
бронетанкова техника;
на тежка техника”
Специалисти по товаро разтоварни операции
Такелажник в отделение
редник 3Специалисти по товаро „Съхранение на тежка
ти клас
разтоварни операции
техника”
Шофьор в домакинско
отделение

Помощник-готвач в
домакинско отделение

7
v^iic.uncuml<i.n iiu
товаро - разтоварни
операции;
Мотокаристи и
електрокаристи;
Инженернотехнически

8

9

10

11

п

01.12.2014 г.

1

средно

Мотокаристи и
електрокаристи

СлП

01.12.2014 г.

1

средно

Мотокаристи и
електрокаристи

П

01.12.2014 г.

1

СлП

01.12.2014 г.

1

средно

Специалисти по
товаро-разтоварни
операции;
Мотокаристи и
електрокаристи;
Инженернотехнически

П

01.12.2014 г.

1

средно

Инженернотехнически
специалисти

СлП

01.12.2014 г.

1

средно

Сапьори; Водачи на
колесни инженерни
машини

П

01.12.2014 г.

1

средно

Инженерно технически
специалисти

СлП

01.12.2014 г.

1

средно

старши
сержант

Шофьори на автомобил

средно

П

01.12.2014 г.

1

редник 3ти клас

Специалисти по
продоволственно, вещево
снабдяване, съхранение и
приготвяне на хранителни
продукти

средно

СлП

01.12.2014 г

2

12

Свидетелство за
управление на МПС
кат. „С”

1
18

19

2
54680 Бургас

54680 Бургас

3

4

5 .

Младши специалист по
Специалисти по обслужване,
ремонта на автомобилна редник 3ремонт и съхранение на
техника в ремонтно
ти клас
автомобилна техника
отделение

Младши специалист по
по приемане и
редник 3съхранение на ГСМ в
ти клас
транспортно отделение

Шофьори на автомобил
Специалисти по приемане,
съхранение и контрол на
качеството на ГСМ и
специални горива

6

7

средно

средно

Специалисти по
съхранението,
обслужването и
ремонта на техниката,
техническите
имущества, съдовете
и съоръженията за
ГСМ

8

9

10

11

СлП

01.12.2014 г.

1

СлП

01.12 2014 г.

10 управление на МПС

1

2
3

22980 София

22980 София
22?80 София

Готвач

Химик-разузнавач
Химик-дегазатор

4

22980 София

Автомонтьор

5

22980 София

Радиотелеграфист

6

22980 София

Електроосветител

Специалисти по обслужване,
ремонт и съхранение на
автомобилна техника;
редник 3Специалисти по обслужване,
ти клас
ремонт и съхранение на
бронетанкова техника
Шофьори на автомобил
Специалисти по експлоатация
редник 3на радио и сателитни
ти клас
системи
редник 3ти клас

Инженерно - технически
специалисти

Свидетелство за .
управление на МПС
кат. „С”

Свидетелство за
кат. „С”

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54680-Бургас
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22980-София
Специалисти по
продоволственно, вещево
снабдяване, съхранение и
ефрейтор
приготвяне на хранителни
2-ри клас
продукти;
Специалисти по ремонт на
тилова техника и поддържане
на интендантско имущество
редник 3Химици - разузнавачи
ти клас
редник 3Химици - дегазатори
ти клас

12

35

Свидетелство за ■.
управление на МПС
кат. „С”

п

01.12.2014 г.

1

П

01.12.2014 г.

2

П

01.12.2014 г.

1

П

01.12.2014 г.

2

Свидетелство за • .
управление на МПС
кат. „С + Е”

средно

П

01.12.2014 г.

2

Свидетелство за
управление на МПС
категооия "В"

средно

П

01.12.2014 г.

средно

Готвач

средно
средно

средно

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22980-София

ВСИЧКО ВЪВ СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ

•

Монтьор на
автомобили и кари

.

-

2

10
55

4/12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

Експертно решение рт
ЦВМК-2 гр. Варна за
годност за плавателен
състав

5

1.Експертно решение
от ЦВМК-2 гр. Варна
за годност за
плавателен състав
2.Преминато обучение
(подготовк) за ...
радиометристи

ВОЕННОМОРСКИ сили
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22480-Бургас
1

22480 Бургас

2

22480 Бургас

3

22480 Бургас

4

главен
Хидроакустика / Технически
старшина
средства за наблюдение

Старши оператор

Помощник-оператор

матрос 3- Хидроакустика / Технически
ти клас '
средства за наблюдение

Средно

Старши оператор

Технически средства за
управление на стрелбата

Средно

22480 Бургас

Старши оператор

главен
старшина

Противоподводно
въоръжение / Торпедисти

Средно

5

22480 Бургас

Оператор

старши
матрос 2ри клас.

Противоподводно
' въоръжение / Торпедисти

Средно

6

22480 Бургас

Помощник-оператор

матрос 3ти клас .

Противоподводно
въоръжение / Торпедисти

Средно

22480 Бургас

старши
матрос 2; ри клас

Оператор

Радио-и радиорелейна
свръзка

С
NS

Средно

главен
старшина

7

С
NS

Средно

Курс информатика

.

•

С
■ NS

Английск
01.01.2013 г. и език
2-2-1-1

01.01.2013 г.

Английск
01.01.2013 г. и език
2-2-1-1

С
■ . NS

01.01.2013 г.

; П

01.01.2013 г.

п

01.01.2013 г.

С
NS

01.01.2013 г.

Английск
и език
2-2-1-1

Експертно решение от
ЦВМК-2 гр. Варна за
6
годност за плавателен
състав
Експертно решение от
ЦВМК-2 гр. Варна за
5 годност за плавателен
състав
,‘ ■ .
Експертно решение от
ЦВМК-2 гр. Варна за
8
годност за плавателен
състав
Експертно решение от
ЦВМК-2 гр. Варна за
5
годност за плавателен
състав

1

1.Експертно решение
от ЦВМК-2 гр. Варна
за годност за
плавателен състав
2.Преминато
обучение(подготовк)
за радиотелеграфисти

2

1.Експертно решение
от ЦВМК-2 гр. Варна
за годност за
плавателен състав
2.Преминато обучение
(подготовка)за
радиотелеграфисти

ч
■

8

22480 Бургас

1

1

Помощник-оператор

матрос 3ти клас

Радио- и радиорелейна
свръзка

Средно

с
NS

01.01.2013 г.

5/12

1

2

3

4

5

6

7

ВОЕННОМ ОРСКИ

8

9

10

11

12

6

Експертно решение от
ЦВМК-2 гр. Варна;за
годност за плавателен
състав

5

1.Експертно решение
от ЦВМК-2 гр. Варна
за годност за
плавателен състав
2.Преминато обучение
(подготовк)за
радиометристи

сили

ВОЕННО Ф ОРМИРОВАНИЕ 22480-Бургас
1

22480 Бургас

2

22480 Бургас

3

22480 Бургас

Старши оператор

Помощник-оператор

главен
Хидроакустика / Технически
старшина
средства за наблюдение

матрос 3- Хидроакустика / Технически
ти клас
средства за наблюдение

С
NS

Средно

С
NS

Средно

Старши оператор

главен
старшина

Технически средства за
управление на стрелбата

4

22480 Бургас

Старши,оператор

главен
старшина

Противоподводно
въоръжение / Торпедисти

Средно

5

22480Бургас

Оператор

старши
матрос 2* ри клас

Противоподводно
въоръжение / Торпедисти

Средно

22480 Бургас

Помощник-оператор

матрос 3ти клас

Противоподводно
въоръжение / Торпедисти

Средно

Средно

Курс информатика

Английск
01.01.2013 г. и език
2-2-1-1

01.01.2013 г.

С
NS

Английск
01.01.2013 г. и език
2-2-1-1

6

С
NS

01.01.2013 г.

Английск
и език
2-2-1-1

5

П

01.01.2013 г.

8

п

01.01.2013 г.

5

t

6

7

8

22480 Бургас

22480 Бургас

Оператор

Помощник-оператор

старши
матрос 2ри клас

матрос 3ти клас

Радио- и радиорелейна
свръзка

Радио- и радиорелейна
свръзка

.

Средно

Средно

•

с
NS

с
NS

01.01.2013 г.

01.01.2013 г.

Експертно решение от
ЦВМК-2 гр. Б арна за
годност за плавателен
състав
Експертно решение от
ЦВМК-2 гр. Варна за
годност за плавателен
състав
Експертно решение от
ЦВМК-2 гр. Варна за
годност за плавателен
състав
Експертно решение от
ЦВМК-2 гр. Варна за
годност за плавателен
състав

1

1.Експертно решение
от ЦВМК-2 гр. Варна
за годност за
плавателен състав
2.Преминато
обучение(подготовк)
за радиотелеграфисти

2

1.Експертно решение
от ЦВМК-2 гр. Варна
за годност за
плавателен състав
2.Преминато обучение
(подготовка)за
радиотелеграфисти
5/12

1

2

3

4

5

■

6

7

8

9

10

11

12

1

Експертно решение от
ЦВМК-2 гр. Варна за
годност за плавателен
състав и водолазна
дейност

3

1. Експертно решение
от ЦВМК-2 гр. Варна
за годност за
плавателен състав
2.Преминато обучение
(подготовка) за рулеви

1

1.Експертно решение
от ЦВМК-2 гр. Варна
за годност за
.
плавателен състав
2.Преминато обучение
(подготовка) за рулеви

,■*

'
9

10

11

22480 Бургас

22480 Бургас

22480 Бургас

\

Боцман, водолаз

главен
старшина

старши
Старши палубен моряк матрос 2ри клас

Палубен моряк

матрос 3ти клас

1
Водолази 1 Боцмани

Рулеви - сигналчици /
Боцмани/ Визуални
комуникации

Рулеви - сигналчици /
Боцмани / Визуални
комуникации

Средно

Средно

22480 Бургас

Моторист

старши
Корабни енергетични уредби
матрос 2и системи
ри клас

Средно

13

22480 Бургас

Помощник-моторист

матрос 3- Корабни енергетични уредби
ти клас
и системи

Средно

22480 Бургас

Електротехник

старши
Корабни електрически уредби
матрос 2и системи
ри клас

п

Средно

12

14

П

п

01.01.2013Г.

01.01.2013 г.

01.01.2013 г.

П

01.01.2013 г.

3

П

01.01.2013 г.

3

•

Средно

П

01.01.2013 г.

2

1.Експертно репйнйе
от ЦВМК-2 гр. Варна
за годност за
плавателен състав
2.Преминато обучение
(подготовка)за
мотописти
1.Експертно решение
от ЦВМК-2 гр. Варна
за годност за
плавателен състав
2.Преминато обучение
(подготовка)за
мотористи
1.Експертно решение
от ЦВМК-2 гр. Варна
за годност за
плавателен състав
2.Преминато обучение
(подготовка)за
електротехници

6/12

1

IS

2

22480 Бургас

3

Помощникелектротехник

4

матрос 3- Корабни електрически уредби
ти клас
и системи

Старши специалист П
степен по обслужване и главен
ремонт на въоръжение и старшина
електроника

16

22480 Бургас

17

22480 Бургас

Готвач

18

22480 Бургас

Администра-тивен
изпълнител

5

Торпедисти / Прибори за
управление на стрелбата

старши
матрос 2- Морско (корабно) снабдяване
ри клас
главен
старшина

Отчетници по
административнодокументално обслужване

6

7

8

Средно

9

10

11

П

01.01.2013 г.

2

С
■NS

01.01.2013 г.

6

П

01.01.2013 г.

5

п

01.01.2013 г.

3

1

Средно

Курс информатика
t

Средно

Средно

Курс информатика

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22480-Бургас
ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

12

;!■■■

1.Експертно решение
от ЦВМК-2 гр. Варна
за годност за
плавателен състав
2.Преминато общение
(подготовка) за .
електтютехнитш
Експертно решение от
ЦВМК-2 гр. Варна за
годност за плавателен
състав
Експертно решение от
ЦВМК-2 гр. Варна за
годност за плавателен
състав
Експертно решение от
ЦВМК-2 гр. Варна за
годност за плавателен
състав

67
67

ВОЕННИ ОКРЪЖИЯ
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54200 - София
1
2
3

54200 София
54200 София
54200 София

Младши експерт

капитан

всички ВОС

Висше

с

01.07.2016 г.

6

Специалист

старши
сержант

всички ВОС

Средно

II

. 01.07.2016 г.

2

Старши шофьор

ефрейтор

5233

Средно

П

01.07.2016 г.

1

•

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54200 - София
,
ВОЕННО ФОРМИРОВА НИЕ 52930 - Сливен
1
2
3

52930 Сливен
52930 Сливен
52930 Сливен

Младши експерт

капитан

всички ВОС

Висше

Специалист

старши
сержант

всички ВОС

Средно

Старши оператор на
, ЕИТ

ефрейтор

всички ВОС

Средно

Свидетелство за
управление на МПС
кат. „В”

9
с
п
п

01.07.2016 г.

1

01.07.2016 г.

1

01.07 2016 г.

1

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52930- Сливен

3

курс за компютьрна
грамотност
i

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54750 - Ямбол
1

54750Ямбол

Младши експерт

капитан

всички ВОС

Висше

с

01.07.2016 г

1

7/12

1
2
3

2
54750 Ямбол
54750 Ямбол

3

4

5

6

Специалист

старши
сержант

всички ВОС

Старши оператор на
ЕИТ

ефрейтор

всички ВОС

7

8

9

Средно

П

01.07.2016 г.

1

Средно

П

01.07.2016 г.

1

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54750 - Ямбол
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54610 - Бургас
1
2
3

54610 Бургас
54610Бургас
54610Бургас

1
2
3

12

11

курс за компютьрна
грамотност

3

Младши експерт

капитан

всички ВОС

Висше

С

01.07.2016 г.

1

Специалист

старши
сержайт

всички ВОС

Средно

П

01.07.2016 г.

1

Старши оператор на
ЕИТ

ефрейтор

всички ВОС

Средно

П

01.07.2016 г.

1

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54610 - Бургас
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54090 - Пловдив
54090Пловдив
54090 Пловдив
54090 Пловдив

10

курс за компютьрна
грамотност

3
"

Младши експерт

капитан

всички ВОС

Висше

С

01.07.2016 г.

1

Специалист

старши
сержант

всички ВОС

Средно

П

01.07.2016 г.

1

Старши оператор на
ЕИТ

ефрейтор

всички ВОС

Средно

П

01.07.2016 г.

1

курс за компютьрна ■
грамотност

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54090 - Пловдив
• ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54330 - Пазарджик
1
2
3

54330 Пазаплжигк
54330 Пазарджик
54330 Пазарджик

Младши експерт

капитан

всички ВОС

Висше

С

01.07.2016 г.

1

Специалист

старши
сержант

всички ВОС

Средно

П

01.07.2016 г.

1

Старши оператор на
ЕИТ

ефрейтор

всички ВОС

Средно

П

01.07.2016 г.

1

•

2
3

54510Смолян
54510Смолян
54510Смолян

Младши експерт

капитан

всички ВОС

Висше

С

01.07.2016 г.

1

Специалист

старши
сержант

всички ВОС

Средно

п

01.07.2016 г.

1

Старши оператор на
. " £ИТ .

ефрейтор

! ••
всички ВОС

Средно

П

01.07.2016 г.

,

курс за компютьрна
грамотност

3

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54330 - Пазарджик
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54510 - Смолян
1

’

курс за компютьрна
грамотност

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54510 - Смолян
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54250 - Хасково
1
2

54250 Хасково
54250 Хасково

Младши експерт

капитан

всички ВОС

Висше

с

01.07.2016 г.

1

Специалист

старши
сержант

всички ВОС

Средно

П

01.07.2016 г

1

8/12

1

2

3

3

54250 Хасково

Старши оператор на
ЕИТ

4
ефрейтор

5
всички ВОС

6

7

8

Средно

П

9
01.07.2016 г.

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 542§0 - Хасково

10

11
1

12
курс за компютьрна
грамотност ■. л

3

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54390 - Кърджали
1
2
3

54390 Кърджали
54390 Кърджали
54390 Кърджали

Младши експерт

капитан

всички ВОС

Висше

С

01.07.2016 г.

1

Спецй&йист

старши
сержант

всички ВОС

Средно

П

01.07.2016 г.

1

Старши оператор на
ЕИТ

ефрейтор

всички ВОС

Средно

П

01.07.2016 г.

1

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 543§0 - Кърджали
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54170 - Благоевград
1

54170Благоевград

Младши експерт

капитан

всички ВОС

Висше •

2

54170 Благоевград

Специалист

старши
сержант

всички ВОС

3

54170Благоевград

Старши оператор на
, feHT

ефрейтор

’ всички ВОС

■

курс за компютьрна
грамотност

3
С

01.07.2016 г.

1

Средно

' J i

01.07.2016 г.

1

Средно

ll

01.07.2016 г.

1

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54170 - Благоевград

•

курс за компютьрна
грамотност

3

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54580 - Перник
1

2
3

54580 Перник
54580 Перник
54580 Перник

-

С

01.07.2016 г.

1

Средно

п

01.07.2016 г.

1

Средно

п

01.07.2016 г.

1

Младши експерт

капитан

всички ВОС

Висше

Специалист

старши
сержант

всички ВОС

Старши оператор на
ЕИТ

ефрейтор

всички ВОС

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54580 - Перник
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54710 - Варна
1

2
3

54710Варна
54710Варна
54710Варна

3

Младши експерт

капитан

всички ВОС

Висше

с

01.07.2016 г.

1

Специалист

старши
сержант

всички ВОС

Средно

п

01.07.2016 г.

1

Старши оператор на
ЕИТ

ефрейтор

всички ВОС

Средно

п

01.07.2016 г.

1

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54710 - Варна
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52870 - Кюстендил
1

52870 Кюстендил

Младши експерт

капитан

всички ВОС

Висше

курс за компютьриа
грамотност

курс за компютьрна
грамотност

3
с

01.07.2016 г.

1

9/12

1
2
3

2
52870 Кюстендил
52870Кюстендил

4

5

6

Специалист

старши
сержант

всички ВОС

Старши оператор на
ЕИТ

ефрейтор

всички ВОС

• . 3

7

8

9

10

11

Средно

П

01.07.2016 г.

1

Средно

П

01.07.2016 г.

1

12

курс за компютьрна
грамотност

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52870 - Кюстендил
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52440 - Стара Загора
1

2

3

52440 Стара
Загора
52440 Стара
Загора
52440 Стара
Загора

Младши експерт

капитан

всички ВОС

Висше

с

01.07.2016 г.

1

Специалист

старши
сержант

всички ВОС

Средно

п

01.07.2016 г.

1

' 1' '

Старши оператор на
ЕИТ

ефрейтор

всички ВОС

Средно

п

01.07.2016 г.

1

курс за компютьрна
грамотност

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52440 - Стара Загора
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54570 - Шумен
1
2
3

54570 Шумен
54570 Шумен
54570 Шумен

3

Младши експерт

капитан

всички ВОС

Висше

с

01.07.2016 г.

Специалист

старши
сержант

всички ВОС

Средно

п

01.07.2016 г.

Старши оператор на
ЕИТ

ефрейтор

всички ВОС

Средно

п

01.07.2016 г.

с

01.07.2016 г.

1
курс за компютьрна
грамотност

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54570 - Шумен
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54440 - Габрово
1
2
3

54440 Г аброво
54440 Габрово
54440 Габрово

Младши експерт

капитан

всички ВОС

Висше

Специалист

старши
сержант

всички ВОС

Средно

п

Старши оператор на
ЕИТ

ефрейтор

всички ВОС

Средно

п

01.07.2016 г.

.

.

01.07.2016 г.

1
курс за компютьрна
грамотност

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54440 - Габрово
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54210 - Силистра
1
2
3

54210Силистра
54210 Силистра
54210Силистра

Младши експерт

капитан

всички ВОС

Висше

с

01.07.2016 г.

Специалист

старши
сержант

всички ВОС

Средно

п

01.07.2016 г.

Старши оператор на
ЕИТ

ефрейтор

•всички ВОС

Средно

п

01.07.2016 г

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54210 - Силистра
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54290 - Добрич

1

курс за компютьрна
грамотност

3

10/12

1
1
2
3

2
54290 Добрич
54290 Добрич
54290 Добрич

3

4

5

6

Младши експерт

капитан

всички ВОС

Специалист

старши
сержант

Старши оператор на
ЕИТ

ефрейтор

7

8

9

Висше

С

01.07.2016 г.

1

всички ВОС

Средно

П

01.07.2016 г.

1

всички ВОС

Средно

П

01.07.2016 г.

1

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54290 - Добрич
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52510 - Плевен
1
2
3

52510Ппевен
52510Плевен
52510Плевен

10

11

12

курс за компютьрна
грамотност

3

Младши експерт

капитан

всички ВОС

Висше

С

01.07.2016 г.

1

Специалист

старши
сержант

всички ВОС

Средно

п

01.07.2016 г.

1

Старши оператор на
ЕИТ

ефрейтор

всички ВОС

Средно

п

01.07.2016 г.

1

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52510 - Плевен

курс за компютьрна
грамотност

3

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54730 - Велико Търново
1

2

3

54730 Велико
Търново
54730 Велико
Търново
54730 Велико
Търново

Младши експерт

капитан

всички ВОС

Висше

с

01.07.2016 г.

1

Специалист

старши
сержант

всички ВОС

Средно

п

01.07.2016 г.

1

Старши оператор на
ЕИТ

ефрейтор

всички ВОС

Средно

п

01.07.2016 г.

1

•

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕЩЮ ФОРМИРОВАНИЕ 54730 - Велико Търново

3

курс за компютьрна
грамотност
'

■

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54260 - Ловеч
1
2
3

54260 Ловеч
54260 Ловеч
54260 Ловеч

Младши експерт

капитан

всички ВОС

Висше

с

01.07.2016 г.

1

Специалист

старши
сержант

всички ВОС

Средно

п

01,07.2016 г.

1

Старши оператор на
ЕИТ

ефрейтор

всички ВОС

Средно

п

01.07.2016 г.

1

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54260 - Ловеч
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52600 - Враца
1
2
3

52600 Враца
52600 Враца
52600 Враца

- Л
Младши експерт

3

капитан

всички ВОС

Висше

с

01.07.2016 г.

1

Специалист

старши
сержант

всички ВОС

Средно

п

01.07.2016 г.

1

Старши оператор на
ЕИТ

ефрейтор

всички ВОС

Средно

п

01.07.2016 г.

1

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52600 - Враца

курс за компютьрна
грамотност
^

'

курс за компютьрна
грамотност *

3
11/12

1

2

3

4

'5

7

6

8

9

10

11

12

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54550 - Монтана
1
2
3

54550 Монтана
54550 Монтана
54550 Монтана

Младши експерт

капитан

всички ВОС

Висше

С

01.07.2016 г.

1

Специалист

старш и,
сержант

всички ВОС

Средно

П

01.07.2016 г.

1

Старши оператор на
ЕИТ

ефрейтор

всички ВОС

Средно

П

01.07.2016 г.

1

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54550 - Монтана
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54650 - Видин
1
54650 1

2
3

Видин
54650 Видин
54650 Видин

3

Младши експерт

капитан

всички ВОС

Висше

С

01.07.2016 г.

1

Специалист

старши
сержант

всички ВОС

Средно

П

01.07.2016 г.

1

Старши оператор на
- ЕИТ

ефрейтор

всички ВОС

Средно

П

01.07.2016 г.

1

'

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54650 - Видин

2
3

54180Pvce
54180Pvce
54180Pvce

2
3

52920 Тъоговише
52920Тъоговише
52920 Тъпговише

Младши експерт

капитан

всички ВОС

Висше

с

01.07.2016 г.

1

Сдециалист

старши
сепжант

всички ВОС

Средно

П

01.07.2016 г.

1

Старши оператор на
ЕИТ

ефрейтор

всички ВОС

Средно

П

01.07.2016 г.

1

2
3

54760Разгпал
54760 Разгпал
54760 Р а зт а д

курс за компютьрна
грамотност
„ >

всички ВОС

Младши експерт

капитан

Специалист

старши
сепжант

всички ВОС

ефрейтор

, всички ВОС

Старши оператор на
ЕИТ

Висше
С редно■

*

*

Средно

С

01.07.2016 г.

1

п

01.07.2016 г.

1

п

01.07.2016 г.

1

♦

капитан

всички ВОС

Висше

с

01.07.2016 г.

1

' ' Специалист

старши
сепжант

всички ВОС

Средно

п

01.07.2016 г.

1

ефрейтор

всички ВОС

Средно

п

01.07.2016 г.

1

.

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54760 - Разград
ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННИТЕ ОКРЪЖИЯ
ВСИЧКО ДЛЪЖНОСТИ ЗА РЕЗЕРВИСТИ

курс за компютьрна
гпамптност

3

Младши експерт

Старши оператор на
ЕИТ

курс за компютьрна'
пзамотност

3

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52920 - Търговище
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54760 - Разград
1

.

3

ВСИЧКО ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54180 - Русе
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52920 - Търговище
1

•

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54180 - Русе

1

курс за компютьрна
грамотност

курс за компютьрна
гпамотност

3
87
209
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Приложение № 2
към M3 №
Per. № _________ _______ .201.. г.

Екз. единствен.

;

-

-

. .

ПРОТОКОЛ
от заседание на комисията за провеждане на конкурс за заемане на длъжности за резервисти
във военно формирование..........................
Д нес......... 201.. година комисията за провеждане на конкурс за заемане на длъжности
за резервисти, обявена със заповед № ............../........ н а ..... ....... ........;.............____........
в състав:
председател...............................:..........................
и членове ................................... ................. ............ ............................
се събра, прегледа и обсъди подадените документи от кандидатите за длъжността
99
99• • *...................................*............. ..................................................................................................... •

Кандидатите за длъжността се оценяват на основание критериите по т.8.2. от M3
№ ........... както следва:
1.заемане на същата или сходни длъжности;
2. придобита военноотчетна специалност (BOG);
3. премината военна подготовка;
4. завършена гражданска специалност, близка до необходимата ВОС;
5. степен на завършено образование;
6. други умения, подпомагащи изпълнението на задълженията за длъжността,-за
която кандидатства, ако длъжностната характеристика го изисква;
7. има повече от 10 години до навършване на пределна възраст за служба в
доброволния резерв за съответното военно звание.
1. заемане на същата или сходни длъжности:
теглови коефициент 0,4 и оценки - ако е заемал същата - 3 т.
-ако е заемал сходни длъжности - 1 т.
-ако не е заемал сходни длъжности - От.
2. придобита военноотчетна специалност (ВОС):
теглови коефициент 0,2 и оценки - съответстваща на длъжността —3 т.
-друга, не съответстваща на длъжността - 1 т.
- без ВОС - От.
3. премината военна подготовка:
теглови коефициент 0,1 и оценки - обучен, в срока на военната служба - 3 т.
- обучен, без военна служба - 1 т.
-не обучен - 0 т.
4. завършена гражданска специалност, близка до необходимата ВОС:
теглови коефициент-0,1 и оценки - притежава- 3 т.
-не притежава - От.
5. степен на завършено образование:
теглови коефициент 0,1 и оценки - висше - 3 т.
- средно - 1 т.

Кандидати, имащи еднакъв брой точки се класират по оценката от дипломата за
съответното образование.
6. други умения, подпомагащи изпълнението на задълженията за длъжността, за която
кандидатства, ако длъжностната характеристика го изисква:
теглови коефициент 0,05 и оценки - притежава други умения - 3 т.
'
- не притежава други умения - От.
7. има повече от 10 години до навършване на пределна възраст за служба в
доброволния резерв за съответното военно звание.
теглови коефициент 0,05 и оценки - да - 2 т.
- не - 0 т.
Комисията класира кандидатите, както следва:
№

\

критерий
за
\оценка
Име, \ .
презиме,\.
фамилия \

заемане на
същата или
сходни
длъжности

придобита
специалност

премината
военна
подготовка

Гражданска
специалност
близка до
ВОС

2

3

4

5

6

\

1.
1.

.

образо
вание

други
умения

повече от
10 г. до
пределна
възраст

брой
точки

7

8

9

10

2.
3.

Комисията предлага с кандидата ................ ................... ............ ................. ............. .....
да бъде сключен договор за служба в доброволния резерв на въоръжените сили на Република
България.
Председател:.......... ....... .........................................подпис и фамилия
Членове:
1.......................................................... ............................ подпис и фамилия
2 .... ........................................................................... ......подпис и фамилия

