
 

         

 

 

ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

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

 

Рег. № 4949/18.08.2020 г. 

Екз. единствен 
 

УТВЪРЖДАВАМ: 

КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ: 
 

КОНТРААДМИРАЛ            (П)                КИРИЛ МИХАЙЛОВ 

18.08.2020 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-63/17.01.2020 г. 
 

Дата Час Мероприятие Участват кандидати  … Място Забележка 

31.08.2020 г. 

понеделник  

 

 

до 08.15 

Явяване за провеждане на 

изпит за физическа годност 

Кандидати съгласно списък № 1 

Морската градина на гр. Варна 

(Приморски парк) в района на 

Пантеона (алея на възрожденците) 

лична карта, 

спортен екип 
08.45-09.00 

Инструктаж за провеждане 

на изпита за физическа 

годност  

09.00-12.00 
Изпит за физическа годност 

упражнение № 2 и № 3 

12.00-13.00  Обяд 

13.00-14.00 
Явяване за продължаване на 

изпит за физическа годност 
Кандидати съгласно списък № 1 

ВВМУ„Н.Й.Вапцаров”- Варна, 

ул.”В.Друмев”, № 73 

лична карта, 

спортен екип, 

предпазна маска 

14.00-18.00 
Изпит за физическа годност  

упражнения № 11 и № 12 
Кандидати съгласно списък № 1 ВВМУ, спортна зала  



 

Дата Час Мероприятие Участват кандидати  … Място Забележка 

01.09.2020 г. 

вторник 

 

до 08.15 
Явяване за провеждане на 

изпит за физическа годност 

Кандидати съгласно списък № 2 

Морската градина на гр. Варна 

(Приморски парк) в района на 

Пантеона (алея на възрожденците) 

лична карта, 

спортен екип 
08.45-09.00 

Инструктаж за провеждане 

на изпита за физическа 

годност  

09.00-12.00 
Изпит за физическа годност  

упражнение № 2 и № 3 

12.00-13.00  Обяд 

13.00-14.00 
Явяване за продължаване на 

изпит за физическа годност 
Кандидати съгласно списък № 2 

ВВМУ„Н.Й.Вапцаров”- Варна, 

ул.”В.Друмев”, № 73 

лична карта, 

спортен екип, 

предпазна маска 

14.00-18.00 
Изпит за физическа годност  

упражнения № 11 и № 12 
Кандидати съгласно списък № 2 ВВМУ, спортна зала  

02.09.2020 г. 

вторник 

 

 

до 08.15 

Явяване за провеждане на 

изпит за физическа годност 
Кандидати съгласно списъци  

№ 3 и № 4 
Морската градина на гр. Варна 

(Приморски парк) в района на 

Пантеона (алея на възрожденците) 
лична карта, 

спортен екип 

08.45-09.00 

Инструктаж за провеждане 

на изпита за физическа 

годност  

09.00-12.00 
Изпит за физическа годност  

упражнение № 2 и 3 
Кандидати съгласно списък № 3 

09.00-12.00 
Изпит за физическа годност  

упражнение № 1, № 6 и № 16 
Кандидати съгласно списък № 4 

12.00-13.00 

Продължаване на изпита за 

физическа годност 

упражнение № 26, № 27 и 

№ 29 

Кандидати, съгласно списък № 4 
Плувен комплекс „Приморски“ - 

Варна 

12.00-13.00  Обяд 

13.00-14.00 
Явяване за продължаване на 

изпит за физическа годност 
Кандидати съгласно списък № 3 

ВВМУ„Н.Й.Вапцаров”- Варна, 

ул.”В.Друмев”, № 73 

лична карта, 

спортен екип, 

предпазна маска 

14.00-18.00 
Изпит за физическа годност  

упражнения №№ 11 и 12 
Кандидати съгласно списък № 3 ВВМУ, спортна зала  



 

Дата Час Мероприятие Участват кандидати  … Място Забележка 

 

07.09.2020 г. 

понеделник 

до 08.30 
Явяване за провеждане на 

изпита по обща култура 

Всички кандидати успешно 

преминали през изпита за 

физическа годност 

ВВМУ„Н.Й.Вапцаров”- Варна, 

ул.”В.Друмев”, № 73 

лична карта,  

2 броя сини 

химикали, 

предпазни маски 

09.00-10.00 

Инструктаж за провеждане 

на конкурса и теста по обща 

култура 

Всички кандидати успешно 

преминали през изпита за 

физическа годност 

ВВМУ, малък плац  

10.00-12.00 
Провеждане на тест по обща 

култура 

Кандидати съгласно списък № 9 ВВМУ, зала № 9 

 

Кандидати съгласно списък № 11 ВВМУ, зала № 11 

Кандидати съгласно списък № 12 ВВМУ, зала № 12 

Кандидати съгласно списък № 18 ВВМУ, зала № 3218 

Кандидати съгласно списък № 19 ВВМУ, зала № 3219 

Кандидати съгласно списък № 26 ВВМУ, зала № 3226 

Кандидати съгласно списък № 27 ВВМУ, зала № 3227 

10.09.2020 г. 

четвъртък 

и  

11.09.2020 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, 

предпазна маска 

 

ИЗГОТВИЛ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ  

ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА: 
 

КАПИТАН I РАНГ               (П)             СТЕФАН СТЕФАНОВ 
     18.08.2020 г. 

 

 


