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Военна кариера

Военната кариера е за волеви и целеустремени, силни тялом и
духом, идеалисти, хора, за които патриотизмът не е празна дума,
а дълбоко осъзнато убеждение. Военната служба е особен вид
държавна служба, която преминава в една от най-престижните
национални институции – въоръжените сили. Изборът е Ваш.

СИГУРНО БЪДЕЩЕ

Военната професия формира у военнослужещите качества и
умения, които се ценят в цивилния живот - инициативност,
организираност, точност, дисциплинираност, лидерство и др.
Подготовката, която ще получите във въоръжените сили, е
инвестиция във Вашето бъдеще. За Вас там ще съдят по
собствените Ви достойнства, способности и заслуги и ще
имате шанса да приложите и развиете своята квалификация.

Военната служба ще Ви даде още:
• опит, спомени и приятелства за цял един живот;
• способност да работите в екип, където “Аз” неусетно се
превръща в “Ние”;
• възможност да опознаете далечни страни чрез участие в
международни хуманитарни, мироподдържащи,
тренировъчни и други мисии извън територията на
страната;
• способност за бърза адаптация към предизвикателствата
на живота;
• вярна представа за собствените Ви възможности;
• чувство за дълг и гордост, каквито никога по-рано не сте
изпитвали;
• възможност да продължите и повишите своето
образование и квалификация.

СИГУРНО БЪДЕЩЕ
Ако
сте
интелигентни,
мотивирани и амбицирани да
успеете, няма по-добро място
за реализация от въоръжените
сили.
Сложните
армейски
екипировки, въоръжение и
техника изискват непрекъснато
повишаващо се равнище на
технически
умения
и
способности, за да можете да
оперирате с тях и да ги
поддържате. Този опит ще ви
даде огромни предимства на
пазара на труда, когато дойде
време
да
напуснете
въоръжените сили.

ПРЕДИМСТВА
Военнослужещите имат право на основно месечно възнаграждение в съответствие с
присвоеното им военно звание и степента в обхвата на военното звание.
Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската
длъжност се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република
България, като месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата.
На военнослужещите се изплаща допълнително възнаграждение за продължителна
служба върху основното месечно възнаграждение в размер 2 на сто за всяка прослужена
година на военна служба, но не повече от 40 на сто.

ПРЕДИМСТВА
На военнослужещите се изплащат допълнителни възнаграждения за:


специфични условия при изпълнение на военната служба;



рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени,
ограничени или намалени;



допълнително възнаграждение за служба в Министерството на отбраната в
размер на 15% върху основното месечно възнаграждение.

ПРЕДИМСТВА
Военнослужещите имат право на:

основен платен годишен отпуск в размер 30 работни дни;

допълнителен платен годишен отпуск в размер един работен ден за всяка прослужена година, но не повече от 10 работни дни;

допълнителен платен отпуск за кандидатстване и обучение във висши училища в размерите, определени в Кодекса на труда;

платен отпуск в размер до 7 календарни дни в определени от закона случаи;

7-дневна безплатна почивка в почивните бази на Министерството на отбраната след завръщане от операция или мисия извън територията
на страната или на 7-дневно безплатно възстановяване в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация във
Военномедицинската академия;

отпуск поради бременност, раждане и осиновяване, за отглеждане на дете, за кърмене на дете, за гледане на болно дете и на
допълнителен отпуск за две и повече живи деца в размерите и при условията на Кодекса на труда - /за военнослужещите жени/;

задължителното социално и здравно осигуряване на военнослужещите са за сметка на държавния бюджет;

медицинската помощ, военномедицинската експертиза и профилактиката на заболяванията на военнослужещите, които се осъществяват
от Военно-медицинската академия, са за сметка на бюджета на Министерството на отбраната в частта му за Военномедицинската
академия;

първа категория труд при пенсиониране;

застраховане задължително срещу смърт и неработоспособност в резултат на злополука, настъпила при или по повод изпълнение на
служебните им задължения, за сметка на държавния бюджет.

МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА
ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ

На военнослужещите се осигуряват:


униформено облекло или левовата му равностойност;



порционни пари;



безплатна храна и ободряващи напитки при носене на дежурства, при
занятия, учения, тренировки и лагери и при извършване на дейности със
специфичен характер;



лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго
вещево имущество и снаряжение.

МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА
ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ
Имат право:


веднъж в годината пътуването на военнослужещите и техните
семейства при отиване и връщане от платен годишен отпуск на
територията на страната е за сметка на Министерството на отбраната;



членовете на техните семейства да ползват лечебните, санаториалните и
профилактичните заведения, военните клубове, почивната и спортната
база към министерството при условия и по ред, определени с акт на
министъра на отбраната.

ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА
ОТГОВАРЯТ КАНДИДАТИТЕ
ЗА ВОЕННА СЛУЖБА
За войници на военна служба се приемат български граждани, които
отговарят на следните условия:


да имат средно или по-високо образование;



да имат навършени 18 години към датата на приемане на военна служба;



да не са по-възрастни от 32 години;



да са годни за военна служба;



да са психологически пригодни;



да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;



срещу тях да няма образувано наказателно производство;



да нямат друго гражданство;



да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно
наказание „уволнение”.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


















Българските граждани, които кандидатстват за конкурсни длъжности за войници, подават заявление по
образец в Областните военни отдели /ОВО/, отдел „Столичен”, както и в офисите по военния отчет в
общините/районите:
заявление;
автобиография;
копие от диплома за завършено средно или по-високо образование;
документи за трудов стаж;
лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус/етапна епикриза/;
експертно решение, удостоверяващо годността им за военна служба, издавано от Централната
военномедицинска комисия /ЦВМК/ - София, към ВМА;
експертно решение за психологична пригодност на кандидат за военна служба, издаден от Центъра по
психично здраве и превенция към ВМА;
свидетелство за съдимост;
удостоверение от Регионалния център за психично здраве /психодиспансер/;
копие от ВОК/ако има такава/;
декларации за наличие на обстоятелствата по чл.141, ал.1, т. 4-7 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България;
декларация, че желае да бъда приет(а) на военна служба с по-ниско звание от притежаваното в запас (ако
има такова);
декларация, че няма наличие на обстоятелствата по чл. 188 и чл. 188 а от ЗОВС на Република България
други документи, съобразно изискванията на конкурса.

Благодаря за
вниманието!

