
З А П О В Е Д
ПА НАЧАЛНИКА НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

.02.2019 г. № У Р Д Н У /  гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ: Създаване на организация по приемане на служба в
доброволния резерв на български граждани освободени от 

__________________ военна служба, без провеждане на конкурс през 2019 г.

На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България (ЗОВСРБ), чл. 4а и 46 от Правилника за прилагане на 
Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ) и в 
изпълнение на заповед № ОХ-182/19.02.2019 г. на министъра на отбраната на 
Република България, с цел създаване на организация по приемане на служба в 
доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без 
провеждане на конкурс,

З А П О В Я Д В А М :  

1. Началникът на отделение „Набиране на кандидати за военна 
служба и адаптация” да извърши следните дейности:

1.1. До 28.02.2019 г. да организира публикуването на сайта на Централно 
военно окръжие (ЦВО) на обявените длъжности, съгласно заповед № ОХ- 
182/19.02.2019 г. на министъра на отбраната на Република България, за 
приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени 
от военна служба, без провеждане на конкурс.

1.2. Да обобщава ежемесечно информацията от военните формирования 
за заетите длъжности за резервисти, обявени в заповедта на министъра на 
отбраната на Република България, на базата на сключените договори за служба 
в доброволния резерв.

1.3. Да отразява ежемесечно до 1 80 число промените на заетите 
длъжности за резервисти в публикуваната обява в сайта на ЦВО, на основание 
на получената обобщена информация за вакантни длъжности за служба в 
доброволния резерв.

2. Началниците на военни окръжия да извършат следните дейности:

2.1. Да изготвят годишен план на военното окръжие за рекламно- 
информационна дейност за набиране на кандидати за служба в доброволния 
резерв и следят за неговото изпълнение.

2.2. До 30.10.2019 г. да организират приемането и регистрирането на 
документите на български граждани, освободени от военна служба, 
кандидатстващи за служба в доброволния резерв по постоянен адрес, както 
следва:
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2.2.1. заявленията на кандидатите за приемане на служба в доброволния 
резерв;

2.2.2. автобиография;
2.2.3. заверени копия от дипломи за завършено образование и/или 

свидетелства за квалификации;
2.2.4. декларация за наличие/липса на трудово или служебно 

правоотношение и копие на документ за трудов стаж (при наличие на такъв)',
2.2.5. свидетелство за съдимост;
2.2.6. декларация, че няма друго гражданство освен българско;
2.2.7. служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу 

кандидата няма образувано наказателно производство за умишлено 
престъпление от общ характер;

2.2.8. копие от военна книжка;
2.2.9. декларация, че желае да бъде приет на служба в доброволния резерв 

с по-ниско военно звание от притежаваното в резерва (при наличие на такова 
несъответствие) ;

2.2.10. съгласие за предоставяне и обработка на лични данни;
2.2.11. заверено копие от Протокол за годишен профилактичен 

медицински преглед {ако е освободен преди по-малко от една година от 
датата на подаване на документите)',

2.2.12. по реда на чл. 21 от Наредба № Н-6/2018 г. за военномедицинската 
експертиза {за тези които не са представили протокол или е изминало повече 
от една година от датата на освобождаване от военна служба)',

2.2.13. други документи в съответствие с изискванията на длъжността, за 
която кандидатстват.

2.3. Да изпращат кандидата по график във Военномедицинска академия 
{МБАЛ към ВМА) за установяване годността за служба в доброволния резерв, 
както и за установяване на психологическата пригодност от лаборатория за 
психично здраве и превенция (ЛПЗП) {след предоставяне на пълния комплект 
документи от кандидата за резервист, освободен от военна служба преди 
повече от една година от датата на подаване на документите).

Изпращането на кандидатите да се съгласува с отделение „Набиране на 
кандидати за военна служба и адаптация” на телефони -  23822 и 0889 342 780.

2.4. Да изпращат документите на кандидата за резервист по т. 2.2., който 
отговаря на изискванията за заемане на длъжността до командира/началника на 
военното формирование, където е разкрита длъжността, като към тях прилагат 
допълнително:

2.4.1. кадрова справка на кандидата {съгласно АСК), от където да е видно 
заеманите длъжности и основанието за освобождаване от военна служба;

2.4.2. експертно решение за годност за служба в доброволния резерв на 
кандидата от ВМА {МБАЛ към ВМА)',

2.4.3. протокол за психологична пригодност от ЛПЗП

2.5. Да изпращат оригинала на АСК на резервиста във военното 
формирование, където е сключен договора (в съответствие с чл. 26, ал. 4 от
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ЗРВСРБ), след получаване на екземпляр от договора за служба в доброволния 
резерв и копие от заповедта за назначаване на длъжността.

2.6. Да оповестяват и връщат документите на кандидатите за служба в 
доброволния резерв, с които няма да бъде сключен договор за служба в 
доброволния резерв, като ги уведомява, че могат отново да кандидатстват по 
общия ред за служба в доброволния резерв, след обявяване на конкурс.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на целия личен състав на 
Централно военно окръжие и военните окръжия.

Изпълнението на заповедта възлагам на началника на отделение 
„Набиране на кандидати за военна служба и адаптация” и началниците на 
военни окръжия.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на щаба 
на Централно военно окръжие -  полковник Павлин Георгиев Велков.

ЩАЧАЛНИК н а  ц е н т р а л н о  в о е н н о  о к р ъ ж и е

ЙЛКОВНИК / '  ЕОРГИ ПЕТКОВ
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