Приложение № 1
към Обява с рег. № 5841 / 31.08.2018 г.
ДО КОМАНДИРА НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – (град)

ЗАЯВЛЕНИЕ
от
(име, презиме и фамилия)

EГН
постоянен адрес
(град, жилищен комплекс, улица, блок, вход, етаж, № на апартамент)

адрес за
кореспонденция
стационарен
телефон
мобилен
телефон
електронна
поща

(град, жилищен комплекс, улица, блок, вход, етаж, № на апартамент)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОНТРААДМИРАЛ,
Заявявам желанието си да кандидатствам за приемане на военна служба във
Военноморските сили на една от следните позиции:
№
Позиция №
Наименование на длъжността и военното формирование
(номер на
1.
2.
3.

Пример:

длъжността от
обявата)
(номер на
длъжността от
обявата)
(номер на
длъжността от
обявата)

3.

Оркестрант ІІІ група във в.ф. 52290 – Варна

Приложение:
1. Автобиография;
2. Копия от документи за придобито образование, образователно-квалификационна степен
и приложенията към тях;
3. Копия на документи за придобити допълнителна квалификация и правоспособност,
които се изискват за длъжността;
4. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако
притежават такъв);
5. Свидетелство за съдимост;
6. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от ЗОВСРБ;
7. 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);
8. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на личните данни);
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9. Удостоверения от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от
което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са изпълнявали
военна служба);
10. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от
което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили
на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);
11. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от
Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА);
12. Копие от военноотчетната книжка (ако имат такава);
13. Копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие, че отговарят на
изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ);
14. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността:

___.____.2018 г.
гр.

С уважение:
(подпис)

(име и фамилия)
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