
 1 

 

Рег. №  25-04-231/05.05.2022 г. 

Екз. Единствен 

 

О Б Я В А 

за длъжности в Централно военно окръжие, определени за приемане на служба 

в доброволния резерв на български граждани, чрез провеждане на конкурс 

 

1. Със заповед № ОХ-360/12.04.2022 г. на министъра на отбраната на 

Република България са обявени 7 (седем) вакантни длъжности за приемане на 

служба в доброволния резерв в Централно военно окръжие (ЦВО), съгласно 

Приложение № 2 от заповедта. 

2. Кандидатите за приемане на служба в доброволния резерв за 

длъжностите трябва да отговарят на изискванията на чл. 24 от Закона за резерва 

на въоръжените сили на Република България, както следва: 

2.1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго 

гражданство; 

2.2. да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния 

резерв; 

2.3. да притежават образование, съответстващо на изискванията на 

длъжността; 

2.4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, 

независимо от реабилитацията; 

2.5.  срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено 

престъпление от общ характер; 

2.6. да не са освобождавани от военна служба, поради наложено 

дисциплинирано наказание „уволнение”; 

2.7. да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв и 

да им остават не по-малко от две години до навършване на пределна възраст за 

служба в доброволния резерв; 

2.8. да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра 

на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във 

въоръжените сили при мобилизация; 

2.9. кандидатите могат да заявят за заемане до 3 (три) длъжности от 

Приложение № 2 на МЗ № ОХ-360/12.04.2022 г.  
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3. До 29.07.2022 г., кандидатите за длъжностите по Приложение № 2, да 

подадат заявление до началника на ЦВО (чрез военните окръжия) по постоянен 

адрес, с приложени към него: 

3.1. заявление за кандидатстване за служба в доброволния резерв 

по чл. 6  от  ППЗРВСРБ (Приложение № 12), съгласно моя заповед  № З-РД-63/ 

08.01.2021 г.; 

3.2. автобиография; 

3.3. копия от документи за придобити образование, допълнителна 

квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; 

3.4. декларация за наличие на трудови или служебни правоотношения и 

копие на документ за трудов стаж (Приложение № 13), 

съгласно моя заповед № З-РД-63/08.01.2021 г. при наличие на такъв; 

3.5. свидетелство за съдимост за работа в МО; 

3.6. лична амбулаторна карта и етапна епикриза от личния лекар; 

3.7. документи от психо-диспансер (център за психично здраве) по 

местоживеене, удостоверяващи психичното здраве; 

3.8. декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 1 от 

ЗРВСРБ (Приложение № 14), съгласно моя заповед № З-РД-63/08.01.2021 г.; 

3.9. копие от военноотчетната книжка (стр. 2, 3, 8 и 9), ако имат такава; 

3.10. копие от азбучна служебна карта на кандидата (ако имат такава); 

3.11. съгласие за предоставяне и обработка на лични данни; 

3.12. експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, 

издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) или структурите 

към нея; 

3.13. протокол от извършена оценка на психологичната пригодност; 

3.14. други документи в съответствие с изискванията на длъжността, за 

която кандидатстват. 

4. Кандидатите да попълват заявленията четливо (с печатни букви), като 

задължително да посочват адрес за кореспонденция, телефон и адрес на 

електронна поща (e-mail). 

Кандидатите следва да посочват, къде се водят на военен отчет и 

основанието за освобождаване им от военна служба (за преминалите военна 

служба). 

5. До 01.08.2022 г. кандидатите да се явят за експертно решение, 

удостоверяващо годността за служба в доброволния резерв и в Лабораторията за 

психично здраве и превенция (ЛПЗП) към ВМА-София или структури към нея 

за  издаване на експертно решение, удостоверяващо психологическата 

пригодност за служба в доброволния резерв. 

6. До 13.09.2022 г. Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено 

за часа и датата на явяване за участие в конкурса на посочения от тях адрес за 

кореспонденция или e-mail, а на кандидатите, които не са допуснати до участие 

в конкурса ще бъде изпратен мотивиран отказ. 
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7. Конкурсът ще се проведе в ЦВО, гр. София, ул. „Г. Бенковски” № 12, за 

времето на 19.09.2022 г. и 20.09.2022 г. по документи и събеседване с 

кандидатите при отчитане на критериите по т. 8.  

8. Критерии, за провеждане на конкурса с кандидатите за заемане на 

обявените длъжности: 

8.1. среден успех от дипломата за средно образование; 

8.2. резултати от държавните зрелостни изпити; 

8.3. притежаване на допълнителна квалификация от кандидата, свързана с 

длъжността, за която се кандидатства (видно от удостоверение, 

диплома или др. документи).  

8.4. преминато обучение в курсове по начална и/или специална военна 

подготовка по чл. 59 от ЗРВСРБ;     

8.5. преминали военна служба и притежават военна отчетна специалност. 

Уважаеми кандидати за доброволен резерв, кандидатствайте без 

колебание, служете и станете отново част от въоръжените сили на 

Република България! 

Допълнителна информация Вие може да получите от длъжностните лица на 

военните окръжия, посочени в сайта на ЦВО.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

1.  Приложение №2 от заповедта министъра отбраната на Република 

България на вакантните длъжности, определени за приемане на служба в 

доброволния резерв с провеждане на конкурс, от 2 (два) листа. 

 

 

НАЧАЛНИК НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ   

ПОЛКОВНИК                  П                    ГЕОРГИ ПЕТКОВ 
                                                    ___.05.2022 г. 

 


