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О бявяване на вакантни длъж ности в Н ВУ „Васил Левски
за приемане на военна служ ба на лица, завърш или
граж дански средни или висш и училищ а в страната и в
чуж бина и определяне на условията и реда за провеж дане
на конкурс

На основание чл. 26, т. 6, чл. 31, ал. 1, чл. 144, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), чл. 2, т. ,
чл. 4, ал. 1 и ал. 4 от П равилника за прилагане на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България (П П ЗО ВСРБ),

ЗАПОВЯДВАМ:
1. О бявявам 9 (девет) вакантни длъж ности в Н В У „Васил Л евски“,
съгласно П рилож ение № 1, които следва да се заемат след провеж дане на
конкурс за приемане на военна служ ба на лица, завърш или граж дански средни
или висш и училищ а в страната и в чужбина.
2. О пределям началника на Н В У „Васил Л евски“ за длъж ностно лице,
отговорно за провеж дане на конкурса.
3. Н ачалникът на Н В У „Васил Л евски“ да:
3.1. организира провеж дането на конкурса, да определи критерии за
класиране на кандидатите и да следи за стриктното спазване на изискванията на
чл. 33. ал. 2 от П П ЗО ВСРБ, при прехтагането на хтъж ности и назначаването на
класираните кандидати;
3.2. изготви обява, съгласно чл. 4, ал. 5 от ППЗОВСРБ, да изпрати същата
до Ц ентралното военно окръж ие (Ц ВО ) на e-m ail адрес kandidati(a>,com d.bg, за
обявяване в А генцията по заетостта и до дирекция „Връзки с общ ествеността
М О на e-m ail адрес presscntr@ m od.bg, за обявяване на И нтернет-страницата на
М инистерство на отбраната;
3.3. организира изготвяне и изпращ ане на посочения в т. 3.2 e-m ail адрес
на ЦВО, кратка информация за длъж ностите по приложение № 1, която да
съдърж а специф иката на длъж ността и основните функции, с цел осигуряване
на информиран избор от кандидатите;
3.4. организира разработването на необходимите му за конкурса варианти
на тестове за общ а култура;
3.5. назначи комисия за допускане на кандидатите до участие в конкурса;
3.6. назначи комисия за провеж дане на конкурса.
4. Работата на комисиите по т. 3.5 и т. 3.6 да се ръководи от председатели,
които да се определят с акт на длъж ностното лице по т. 2. Комисиите да
заседават в пълен състав.
5. За заседанията на комисиите по т. 3.5 и т. 3.6 да се изготвят протоколи,
които да се подписват от всички членове.

6. Ч леновете на комисиите да не разгласяват информацията, която им е
станала известна при провеж дането на конкурса.
7. Конкурсът да се проведе при спазване на изискванията на чл. 141 от
ЗОВСРБ, раздел втори от ПП ЗОВСРБ, настоящ ата заповед и условията на
обявата по т. 3.2.
8. Н а конкурса м огат да се явяват лица, които отговарят на условията на
чл. 141 от ЗО ВСРБ.
9. К андидатите за вакантните длъж ности да подадат писмено заявление за
участие в конкурса до началника на Н ВУ „Васил Л евски“, чрез структурите на

цво.
10. Заявленията на кандидатите по т. 9 да бъдат попълнени четливо, като
задълж ително да се посочва адрес за кореспонденция, телефонен номер и еmail. Към заявленията да се прилагат следните документи:
10.1. автобиография;
10.2. копия от документи за придобити образование, допълнителна
квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
10.3. копие
на документ, удостоверяващ
продълж ителността
на
проф есионалния опит (ако притеж ават такъв);
10.4. декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от
ЗОВСРБ;
10.5. декларация, че ж елаят да бъдат приети на военна служ ба с по-ниско
военно звание от притеж аваното от тях в запаса (ако притеж ават по-високо);
10.6. съгласие за предоставяне и обработка на лични данни;
10.7. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на
военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за
военна служ ба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са
служили);
10.8. свидетелство за съдимост за работа в МО;
10.9. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на
военен отчет, от което да е видно, че са на служ ба в доброволния резерв по
Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че
са склю чили договор за служ ба в доброволния резерв);
10.10. експертно реш ение, удостоверяващ о годността за военна служба,
издадено от военномедицинските органи;
10.11. копие от военноотчетната книж ка - стр. 2 и 3, 8 и 9 (ако имат
такава);
10.12. други документи, свързани с изискванията за заемането на
длъж ността.
11. П одаването на заявление за участие в конкурса, с приложени
документи от т. 10.1 до т. 10.6 и от т. 10.11 до т. 10.12 да се извърш ва лично от
всеки кандидат в структурите на ЦВО.
12. Н ачалникът на Ц В О да организира чрез подчинените му структури:
12.1. изготвянето на документите от т. 10.7 до т. 10.10;
12.2. инф орм ирането на кандидатите за приемане на военна служба,
относно реда и условията за издаване на експертно реш ение, удостоверяващ о
годността за военна служ ба и протокол от оценката на психологичната
пригодност на кандидатите за военнд служба;
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12.3. изпращ ането на кандидатите, подали заявление по т. 9 до
военномедицинските органи за установяване годността им за военна служба,
както и за установяване на психологичната им пригодност. При преминаване на
м едицински прегледи за издаване на експертното реш ение за установяване
годността им за военна служ ба, кандидатите да представят докум ентите,
посочени в чл. 21 на Н аредба № Н -6/13.02.2018 г. за военномедицинска
експертиза;
12.4. изпращ ането до длъж ностното лице по т. 2 на заявленията на
кандидатите, попълнени и комплектувани с необходимите документи съгласно
изискванията на т. 10.
13. Н ачалникът на В М А да организира:
13.1. м едицинското освидетелстване за годност за военна служ ба на
кандидатите за приемане на военна служба;
13.2. извърш ването на оценка на психологичната пригодност на
кандидатите за приемане на военна служба.
14. К ом исията за допускане до участие в конкурса:
14.1. да извърш и проверка на документите на кандидатите за военна
служ ба и да изготви поименен списък на кандидатите, който да съдърж а трите
имена, Е ГН и адрес за кореспонденция или e-mail;
14.2. да допусне до конкурс кандидатите, които отговарят на условията на
конкурса;
14.3. да уведоми писмено на посочения адрес за кореспонденция или еm ail допуснатите кандидати за датата и мястото на провеж дане на конкурса;
14.4. да върне документите на кандидатите, които не са допуснати до
участие в конкурс, като м отивира отказа.
15. К ом исията за провеж дане на конкурса:
15.1. да проведе конкурса съгласно реда посочен в обявата за конкурса по
т. 3.2 от настоящ ата заповед;
15.2. след провеж дането на конкурса да изготви протокол, в който
кандидатите да се класират в низходящ ред;
15.3. да уведоми писмено на посочения адрес за кореспонденция или еm ail кандидатите за резултатите от конкурса;
15.4. да проведе беседи за предлагане на длъж ности с кандидатите,
спечелили конкурса. За всяка проведена беседа да се изготви протокол,
подписан от председателя на комисията и от кандидата.
16. Н ачалникът на Н ВУ „Васил Л евски“ :
16.1. да върне документите на некласираните кандидати след изтичане на
сроковете по чл. 6, ал. 4 от П П ЗО ВСРБ;
16.2. да приеме на военна служ ба класираните кандидати;
16.3. да изпрати до началника на Ц ентрално военно окръж ие екземпляр от
заповедта за приемане на военна служ ба на класираните кандидати;
16.4. да организира отразяването в А втоматизираната система за
управление на човеш ките ресурси (А СУ на ЧР) и в А збучните служ ебни карти
на военнослуж ещ ите, придобитата или притеж аваната военноотчетна
специалност (ВОС), в съответствие със С писъка на военноотчетните
специалности на военнослуж ещ ите от въоръжените сили на Република
България (П рилож ение № 1 към M3 № О Х -157/20.02.2018 г.);

16.5. да организира въвеж дането на резултатите от дейностите по
провеж дане на конкурса в модул „К андидати” от А СУ на ЧР;
16.6. да уведоми началника на отбраната и директора на дирекция
„У правление на човеш ките ресурси в отбраната“ за резултатите от проведения
конкурс, като за дирекция „У правление на човеш ките ресурси в отбраната“
приложи и справка за комплектуването
на длъж ностите съгласно
П рилож ение № 2;
16.7. след встъпване в длъж ност на приетите на военна служ ба
военнослуж ещ и, изпълнявали военна служ ба/кадрова военна служ ба (ако има
такива), да изиска служ ебните им дела и азбучни служ ебни карти от
структурите, които ги съхраняват за по-нататъш но водене.

17.
В изпълнение на чл. 9 от П П ЗО ВСРБ, приетите на военна служ
кандидати за вакантни длъж ности, да прем инат курс за начална и специална
подготовка, с изклю чение на тези, които вече са преминали съответните
подготовки.
И зпълнението на заповедта възлагам на началниците на Н ВУ „Васил
Л евски“, В оенном едицинска академия и Ц ентрално военно окръж ие и
директора на дирекция „Връзки с общ ествеността“ - М О.
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Приложение № 1

СПИСЪК
на вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски“, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили
_________________ ________
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Полигончик

Шофьор на БТР

Младши шофьор
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Младши шофьор
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Младши шофьор
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|Всичко

Редник - 1-ви клас,
редник —2-ри клас или
редник - З-ти клас
Редник - 1-ви клас,
редник - 2-ри клас или
редник —З-ти клас
Редник - 1-ви клас,
редник —2-ри клас или
редник —З-ти клас
Редник - 1-ви клас,
редник —2-ри клас или
редник - З-ти клас
Редник - 1-ви клас,
редник —2-ри клас или
редник - З-ти клас
Редник - 1-ви клас,
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52400 - Велико
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Свидетелство за управление на
МПС категория „С“
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Прилож ение As 2

СПРАВКА
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