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Приложение № 3 

към Обява с рег. № ______/___.05.2021 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, както следва: 
 

Състезателният бал се формира като сума от получения брой точки от:  

- изпит по физическа подготовка; 

- тест за проверка на общата култура; 

- оценка от диплома за образование; 

- притежавано образование; 

- изпълнявана военна служба; 

- притежавана военно-отчетна специалност (ВОС); 

- ниво на владеене на английски език; 

- 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 за определяне на физическата годност се провежда в 

съответствие с „Ръководство по физическа подготовка и организиране на 

спортната дейност във въоръжените сили на Република България“ (обявена със 

заповед № ОХ–370/02.05.2018 г. на министъра на отбраната) и включва: 

- упражнение № 2 (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 № 2 към обявата. 

Изпълнението на упражненията се оценява по Приложение № 2 към 

обявата.  

Не се допускат до класиране, кандидатите получили по-малко от 200 

(двеста) точки на изпита по физическата подготовка или по-малко от 30 

(тридесет) точки на отделно упражнение.  

Броят на точките от изпита по физическа подготовка, при формиране на 
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състезателния бал, се определя като сума от точките, получени от 

индивидуалните резултати на отделните упражнения, разделени на 2 (две) и се 

закръгля до цяло число. 

Пример:  

- постигнат общ брой точки от индивидуалните резултати на отделните 

упражнения – 270 (270 : 2 = 135). Брой точки за формиране на състезателен бал 

– 135 (сто тридесет и пет) точки; 

- постигнат общ брой точки от индивидуалните резултати на отделните 

упражнения – 281 (281 : 2 = 140,5  ≈ 141). Брой точки за формиране на 

състезателен бал – 141 (сто четиридесет и една) точки. 
 

2. Формиране на броя точки от теста за проверка на общата култура. 

Тестът за проверка на общата култура, обхваща общо 80 въпроса – по 20 

въпроса от 4  научно-приложни области: 

- български език и литература;  

- математика и логика;  

- история;  

- информатика. 

Всеки въпрос е с 4  възможни отговора, от които 1 е верен.  

Броят на точките за формиране на състезателния бал се определя като за 

всеки верен отговор се получава по 1 (една) точка.  

Време за провеждане на теста за проверка на общата култура - 60 

(шестдесет) минути. 

Не се допускат до класиране за вакантните длъжности, кандидатите 

получили по-малко от 35 (тридесет и пет) точки на теста. 
 

3. Формиране на броя точки от оценката в дипломата за образование. 

При определяне на състезателния бал се взема предвид най-

благоприятната 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”. 

Броят на точките от оценката в дипломата за образование се формират 

като оценката от дипломата се удвоява и се закръгля до цяло число. 

Пример: оценка от средния успех на курса на обучението – 5.20 (5.20 х 2 

= 10,40 ≈ 10,00). Брой точки за формиране на състезателен бал – 10 (десет) 

точки. 

 

4. Формиране на броя точки от притежавано образование. 

Броят на точките от притежавано образование се формира в зависимост 

от степента на образование: 

- за притежавано средно образование -  1 (една) точка; 

- за притежавано висше образование - 5 (пет) точки. 
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5. Формиране на броя точки от изпълнявана военна служба. 

Броят на точките от изпълнявана военна служба се формират в 

зависимост от броя на годините на служба. 

За всяка пълна календарна година военна служба (наборна, кадрова и/или 

военна) -  по 5 (пет) точки.  

 

6. Формиране на броя точки от притежавана военно-отчетна 

специалност (ВОС). 

Броят на точките от притежавана (ВОС) се формира в зависимост от 

представените документи, удостоверяващи придобита по време на военната 

служба ВОС: 

- военна книжка; 

- диплома за завършено военно образование; 

- свидетелство за завършен професионален сержантски (старшински) 

колеж; 

- удостоверение за завършена военна подготовка. 

За всяка удостоверена ВОС - по 10 (десет) точки, но не повече от 50 

(петдесет) точки. 

 

7. Формиране на броя точки от ниво на владеене на английски език  

Броят на точките от ниво за владеене на английски език се формира в 

зависимост от представения сертификат, удостоверяващ придобитото ниво на 

владеене, приравнено към стандарта на НАТО STANAG 6001:  

- за ниво 1 (1-1-1-1)                      – 10 (десет) точки;  

- за ниво между 1 и 2                    – 15 (петнадесет) точки;  

- за ниво 2 (2-2-2-2) и по-високо – 20 (двадесет) точки. 

 

Приравняване нивото на владеене на английски език се извършва, 

съгласно сравнителна таблица: 
 

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА 

ЗА ПРИРАВНЯВАНЕ НИВОТО НА ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК КЪМ 

STANAG 6001 

STANAG 

6001 

(NATO & 

BILC) 

Common European 

Framework (Council of 

Europe) 

ALTE Scale 

(Association of 

Language Testers 

in Europe) 

Cambridge 

ES0L 

Examinations 

IELTS 

(The British 

Council, 

IDP & 

Cambridge 

ESOL) 

5555:  

Bilingual 
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ro
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ci

e

n
t 

u
se

r 

C2: 

Mastery 

5: 

Good User Upper 

Advanced 

  

4444: 

Full 

Professional 

   
 

9 

8 

7 
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STANAG 

6001 

(NATO & 

BILC) 

Common European 

Framework (Council of 

Europe) 

ALTE Scale 

(Association of 

Language Testers 

in Europe) 

Cambridge 

ES0L 

Examinations 

IELTS 

(The British 

Council, 

IDP & 

Cambridge 

ESOL) 

 C1: 

Effective 

Operational 

Proficiency 

4: 

Competent User 

Lower Advanced 

  

3333:  

Minimum 

Professional 

    

 

In
d

ep
en

d
en

t 
u

se
r 

B2+:  

Vantage+ 

3:  

Independent User   

 B2:  

Vantage 

 

Upper 

Intermediate 

  

2222:  

Limited 

Working 

B1+:  

Threshold+ 

2:  

Threshold User   

 B1:  

Threshold 

Lower 

Intermediate 

  

 

B
a
si

c 
u

se
r 

A2+:  

Waystage + 

1:  

Waystage User 

Elementary 

  

1111:  

Elementary 

A2:  

Waystage 

   

 A1: 

Breakthrough 

0: 

 Breakthrough 
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