
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

01.09.2010 г.                                   № ОХ- 547                   София 
 

Съдържание: Обявяване на длъжности за приемане на военна служба на 

лица, завършили граждански училища и определяне на 

реда и условията за провеждане на конкурс. 
 
 

На основание чл. 26, т. 6 и чл. 31, ал. 1, от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България и чл. 4, ал. 1, ал. 4, и ал. 5 от 

Правилника за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България 

З А П О В Я Д В А М: 
 

1. Обявявам длъжности за войници, които следва да се заемат чрез 

конкурс от лица, завършили граждански училища: 
 

№ 

по 

ред 

 

Наименование на длъжността,                              

ВП №  на поделението и гарнизона Б
р

о
й

 

Военно 

звание 

Изисквания за 

образование и 

квалификация 

Ниво на 

достъп до  
класифицира

на 

информаци

я 

1. Младши специалист по физическо 

възпитание и спорт в Център за високо 

спортно майсторство на поделение 22980 - 

София 

6 
Редник – 3-

ти клас 

Средно 

образование 

 

Служебно 

ползване 

 
 

2. Определям командира на поделение 22980 – София за 

длъжностно лице отговорно за провеждане на конкурса. 

  2.1. Конкурсът да се проведе при строго спазване на изискванията 

на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България, раздел втори от Правилника за прилагане на Закона за отбраната 

и въоръжените сили на Република България и изискванията на заповедта. 

  2.2. Командирът на поделение 22980 – София да изготви обява, 

съгласно чл. 4, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България. Същата да бъде обявена в 

Агенцията по заетостта и на Интернет-страницата на Министерството на 

отбраната 

  3. Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 

141, ал. 1, т. 1-9 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България. 

Като предимство да се считат спечелени медали от олимпийски игри или 

световни, европейски или републикански първенства по спортове, 

включени в олимпийската програма. 



  4. Кандидатите за конкурсните длъжности да подадат заявление до 

командира на поделение 22980 – София, с приложени към него: 

 4.1. автобиография; 

 4.2. копие от документ за самоличност; 

 4.3. копие от диплома за завършено образование; 

 4.4. документ за трудов стаж (ако има такъв); 

 4.5. лична амбулаторна карта; 

 4.6 експертно решение за годност за военна служба, издадено от 

Централната военномедицинска комисия към Военномедицинската 

академия; 

 4.7. свидетелство за съдимост; 

 4.8. декларация за наличие на обстоятелства по чл. 141, ал. 1, т. 4-7  

от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; 

 4.9. декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 188 и чл.188а 

от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; 

4.10. декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-

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

4.11. удостоверение от Военното окръжие, където се водят на военен 

отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна 

служба; 

4.12. удостоверение от регионалния център за психично здраве 

(психо-диспансер); 

4.13. копие от военноотчетната книжка; 

4.14. документи съгласно чл. 147, ал. 1 от Правилника за прилагане 

на Закона за защита на класифицираната информация за проучване за 

надеждност на кандидата; 

4.15. други документи съобразно изискванията на конкурса. 

5.    Командирът на поделение 22980 – София : 

5.1. да назначи комисия за допускане до участие в конкурса; 

5.2. да назначи комисия за провеждане на конкурса; 

5.3. да направи искане до Държавна агенция „Национална 

сигурност” за проучване надеждността на допуснатите до участие в 

конкурса кандидати. 

 6.Конкурсът да се проведе в поделение 22980 – София след издаване 

на разрешение за достъп до класифицирана информация на допуснатите до 

участие в конкурса кандидати от Държавна агенция „Национална 

сигурност”.  

Изпълнението  на  заповедта  възлагам  на  командира  на  поделение   

22980- София.  

                       МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

                                                                 НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

                                                                                          АНЮ АНГЕЛОВ 


