Приложение № 3
към Обява с рег. № 5841 / 31.08.2018 г.

ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
Варна 9000, ул. “Преслав” 16, тел: 552-622, 552-635, факс: 603-259

КРИТЕРИИ И РЕД
за формиране на състезателния бал на кандидатите, допуснати до участие
в конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански
средни или висши училища в страната и чужбина
Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на
състезателния бал за всички длъжности.
Състезателният бал включва следните компоненти:
- оценка от изпита по физическа подготовка;
- оценка от изпита на музикален инструмент;
- оценка от диплома за завършено средно или висше образование;
- допълнителен критерий - съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на
въоръжените сили на Република България, при равен бал на по-предно място се
класират кандидати, подписали договор и изпълняващи служба в доброволния
резерв.
1. Формиране на броя точки от изпита по физическа подготовка.
Изпитът по физическа подготовка 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” 10х10 метра);
- упражнение № 11 (коремни преси за 90 секунди);
- упражнение № 12 (лицеви опори за 90 секунди);
- упражнение № 3 (крос 1000 метра).
Изпълнението на всяко отделно упражнение се оценява от 0 до 100
точки, съгласно приложение № 8 към „Ръководство по физическа подготовка и
организиране на спортната дейност във въоръжените сили на Република
България“.
В съответствие с чл. 135 от „Ръководство по физическа подготовка и
организиране на спортната дейност във въоръжените сили на Република
България“, кандидатите се оценяват както следва:
- 300 и повече точки – отличен (5);
- от 250 точки до 299 точки – удовлетворителен (4);
- от 200 точки до 249 точки – среден (3);
- до 199 точки и/или по-малко от 30 точки на отделно упражнение –
неудовлетворителен (2).
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Участието в конкурса за приемане на военна служба на кандидати
получили оценка неудовлетворителен на изпит за определяне на физическата
годност се прекратява и не се допускат да участие в изпита на музикален
инструмент.
2. Формиране на оценката от изпита на музикален инструмент.
Изпита на музикален инструмент включва самостоятелно оценяване по
следните компоненти:
- етюд (по избор на кандидата);
- пиеса или част от концерт (по избор на кандидата);
- изпълнение на зададен от комисията нотен текст в момента на
провеждане на изпита.
Изпълнението на всеки отделен компонент се оценява самостоятелно по
петобална система със следното значение на оценките:
- отличен (5) – професионални знания и умения на кандидата надхвърлят
очакванията на членовете на комисията;
- удовлетворителен (4) – професионални знания и умения на кандидата с
малки пропуски покриват очакванията на членовете на комисията;
- среден (3) – известни пропуски в професионални знания и умения на
кандидата, които в рамките на натрупания впоследствие професионален опит
могат да бъдат отстранени;
- неудовлетворителен (2) – съществени пропуски в професионалните
знания и умения на кандидата, възпрепятстващи своевременното адаптиране
при изпълнението на задълженията на вакантната длъжност.
Изпита на музикален инструмент се провежда поетапно, като след
завършване на отделния компонент всеки един от членовете на комисията
обявява пред кандидата определената от него оценка.
Общата оценка на съответния компонент се сформира като
средноаритметичен сбор от отделните оценки на членовете на комисията и
оценката се оформя като цяло число.
Общата оценка от изпита на музикален инструмент се сформира като
средноаритметичен сбор от оценките на отделните компоненти и се оформя
като цяло число.
Участието в конкурса за приемане на военна служба на кандидати
получили оценка неудовлетворителен на някои от компонентите от изпита на
музикален инструмент се прекратява и не се допускат да класиране.
3. Определяне на оценката в дипломата за образование.
При определяне на състезателния бал се взема предвид найблагоприятната за кандидата оценка от представените дипломи за образование:
- от дипломата (дипломите) за висше образование – „Среден успех от
курса на обучението”;
- от дипломата за средно образование – „Общ успех”.
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4. Формиране на крайната оценка от проведената конкурсна
процедура.
Окончателната оценка от проведената конкурсна процедура се определя
по следния алгоритъм:
СБ = 0,1 х ОД + 0,2 х ОФП + 0,7 х ОМИ, където:
СБ – състезателен бал;
ОД – оценка от дипломата за завършено образование, определена по реда
на т. 3;
ОФП – оценка от изпита за определяне на физическата годност,
формирана по условията и реда на т. 1;
ОМИ – оценка от проведения трикомпонентен изпит на музикален
инструмент, формирана по условията и реда на т. 2.
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