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ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

Варна 9000,  ул. “Преслав” 16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259 

 

Рег. № 5808/03.10.2022 г. 

Екз. единствен 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ: 

ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ             (П)            ГЕОРГИ ПЕНЕВ 

03.10.2022 г. 

ГРАФИК 
за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военноморските сили на лица, завършили граждански средни 

 или висши училища в страната и чужбина по условията на МЗ № ОХ-122/09.02.2022 г. и заповед № РД-01-317/20.07.2022 г. на 

командира на Военноморските сили 
 

 

Дата Час Мероприятие Участващи кандидати Място Забележка 

 

25.10.2022 г. 

вторник 

 

до 08.30 
Явяване за провеждане на конкурса и теста 

по обща култура 

Всички допуснати 

кандидати 

ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”- Варна, 

ул.”В.Друмев”, № 73 

лична карта,  

2 броя сини 

химикали 
09.00-10.00 

Инструктаж за провеждане на теста по 

обща култура 
ВВМУ, малък плац 

10.00-12.00 Провеждане на тест по обща култура ВВМУ 

28.10.2022 г. 

петък  

 

до 08.15 

Явяване за провеждане на изпит за 

определяне на физическа годност Всички кандидати, успешно 

преминали теста по обща 

култура 

 

Паркинг на „Булярд 

корабостроителна индустрия“ 

АД –Варна  

в.ф. 32140 

лична карта, 

спортен 

екип 
08.45-09.00 

Инструктаж за провеждане на изпита за 

определяне на физическа годност 

09.00-16.00 
Провеждане на изпит за определяне на 

физическа годност  
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Дата Час Мероприятие Участващи кандидати Място Забележка 

11.11.2022 г. 

петък 
09.00-17.00 

Заседание на Комисия за класиране и 

провеждане на събеседване с кандидатите 

за предлагане на длъжности 

Всички класирани 

кандидати за длъжности 

Варна, площад „Св. Св. Кирил и 

Методий”, № 7, Информационен 

център на ВМС (бивш 

Гарнизонен клуб, до Катедралата) 

лична карта, 

син химикал 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:  

* В района на паркинга на „Булярд корабостроителна индустрия“ АД - Варна няма осигурени места за паркиране на 

лични МПС! 

** При въвеждане на противоепидемични мерки от Министерство на здравеопазването, ограничаващи 

разпространението на COVID-19, участието в конкурса ще продължи при тяхното стриктно спазване. 
 

ИЗГОТВИЛ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ  

ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА: 

 

КАПИТАН I РАНГ           (П)  ЖИВКО ДОБРЕВ 

         03.10.2022 г. 


