
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ 

гр.СофияДООО, ул.”Г. Бенковски” № 12, тел. 02/980-00-65

Per. № 25-ffl -9)5 !?.Z. 0i .2018 г.

Екз. Единствен

О Б Я В А
за длъжности определни за приемане на служба в доброволния резерв, без 

провеждане на конкурс от български граждани освободени от военна служба

1. Със заповед № ОХ-1296/20.12.2017г. на министъра на отбраната на 

Република България са обявени 25 вакантни длъжности за приемане на служба в 

доброволния резерв в Централно военно окръжие и Военните окръжия, 

съгласно Приложение № 1.

2. Кандидатите за длъжностите за приемане на служба в доброволния 

резерв трябва да отговарят на следните изисквания (чл. 24, ал. 1 от Закона за 

резерва на въоръжените сили на Република България):

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;

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;



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 до три длъжности за заемане, като 

длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования, но от един вид 

въоръжена сила.

3. До 30.09.2018г., кандидатите за длъжностите трябва да подадат 

заявление до съответния началник на структура на Централно военно окръжие 

(Военно окръжие, отдел „Столичен”) по постоянен адрес, с приложени към 

него:

3.1. автобиография;

3.2. заверени копия от диплома за завършено образование и/или 

свидетелство за квалификация;

3.3. декларация за наличие/липса на трудово или служебно 

правоотношение и копие на документ за трудов стаж (ако има такъв);

3.4. етапна епикриза от личния лекар и личния амбулаторен картон;

3.5. документ от психо-диспансер по местоживеене, удостоверяващ 

психическото здраве;

3.6. свидетелство за съдимост;

3.7. декларация, че нямат друго гражданство, освен българско;

3.8. служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу тях 

няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ 

характер;

3.9. копие от военна книжка;

3.10. декларация, че желаят да бъдат приети на служба в доброволния 

резерв с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в резерва (ако имат 

такова);



3.11. декларация, че са съгласни да участва в операции или мисии извън 

страната;

3.12. други документи съобразно длъжността, за която кандидатстват.

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

задължително да посочват адрес за кореспонденция, телефон и e-mail.

5. Кандидатите да посочват, къде се водят на военен отчет и основанието 

за освобождаване им от военна служба.

Уважаеми кандидати за доброволен резерв, без колебание 

кандидатствайте, служете и станете отново част от въоръжените сили на 

Република България!

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1, Списък на вакантните длъжности определени за 
приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс от 
български граж  ̂ шст.

ЕННО ОКРЪЖИЕ 
ГЕШСИ ПЕТКОВ

.01.2018 г.



2. ЗА КОМПЛЕКТОВАНЕ НА ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ ШШТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИХ
ВОКИНО ФОРМИРОВАНИЕ 542*-Со*ин

1. $4 200, 
Coin* Младши експерт Капитан / капитан 

лейтеиаят всичкиВОС вмепе не се изисква С 01.072016 г. не се 
изисква 2

2. 54200,
София Спещплисг старши оержаш/ 

главен старшина всички ВОС средно не се изисква С 01.07.2016 г. неое
изисква 2

3. 54 200, Опрат шофьор
ефрейтор 2-р» 
клас/старши 

матоос 2-см кяае
Ш офириюашпбяя средао не се изисква П 01.07.2016 г. не се 

изисква 3

Всичко във което Фовминошшие 54200 - СоФю| 7
ВОЕННО ФОРМИРОВ/ НИЕ5458•  •Пените

1. 54510,
Пегжяк Младши експерт кагапан/жагатш- 

лейтеяакг всички ВОС вясше не се изисква С 01.07.2016 г. не се 1

2. 54510.
Псрннк Старши оператор на ЕИГ

ефрейгар 2-ри 
клас/старши 

матоос 2*ои клас
всички ВОС средно не се изисква п 01.07.2016 г. неое

изисква 1

2
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ $429# -Добит

1. 54290,
Добрич Специалист старши сержант/ 

гяааеи старшина всички ВОС средно не се изисква п 01.07.2016 г. не се 
изисква 1

Всичко >м 1 военно Доомиионание 54290 -Добрич 1
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 5292*-Тюговнше

1. 52920,
Тьопшише Младши експерт капнтаи/ капитан - 

лейтенант всички ВОС висше не се изисква С 01.07.2016 г. не се 
изисква 1

. - . ...  Всичко в и  военно Доомкпомик* 52920 - Търговище 1
ВОЕННО ФОРМИРОВДlHHE 54571I-Шумен

1. 54 570, 
Шумен Старши оперетор на ЕИТ

ефрейтор 2-ри 
клас/старал 

матрос 2-ри клас
всички ВОС средно не се изисква П 01.07.2016 г. неое 1

-----  Всички във военно Довмипование 54570 - Шгаеа 1
ВОЕННО ФОРМИРОВАВЕИЕ 54390-Кмшжаии

±1
54390,
Кърджали Младши експерт калили/ капитан* 

лейтенант всички ВОС виеше неоеизнеква С 01.07.2016 г. не се 1
Всичко във военно Доомиооваиие 54390 - Къпвкалн 1

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 542» - Хасково
1. 54 250f 

Хасково Младши експерт капитан/капягвн- 
лейгекант всички ВОС в*ше ве ос изисква С 01.07.2016 г. не се 

изисква 1
1

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52511|-Пленен ........... ...............  _ .......

1. 52 510, 
Плевен Специалист старши сержант/ 

гаавен старшина всички ВОС средно не се изисква П 01.07.2016 г. не се 
изисква 1

*
S2 510. 
Пяевен Старши оператор на ЕИТ

ефрейтор 2?и
кяи/спрт

матрос 2-рм клас
всички ВОС средно не се изисква П 01.07.2016 г. не се 1

2
в о ен н о  ФОРМИРОВАНИЕ 5465Й • Видни

*■ i
54 650, j 
видни Младши експерт капитан/капитан- 

лейтенвит всички ВОС висях не се изисква С 01.07.2016 г. не се 
изисква 1

2 \
54 650. 
5 идни Специалист старши сержант/ 

повеи старшина всички ВОС средно не се изисква П 01.07.2016 г. не се 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1« 11 12

3. 54650,
Види Старши оператор ва ЕИТ

ефрейтор 2-ри 
клас/спрши 

матрос 2-ри клас
всички ВОС средно не се износва П 01.07.2016 г. не се 1

3
ВОЕННО ФОРМИРОВ)ШИЕ 52600 - Воани

1. 52 600, 
Вреш Младши експерт капитан/ капитан- 

лейгеиаяг всички ВОС висше не се изисква с 01.07.2016 г. не се 
изисква 1

2 52600.
Врвце Специалист старши сержант/ 

ппааеи старшина всички ВОС срещио — ■ п 01.07.2016 г. не се 1

Венчгио 9%» иоошю фоомкронанне 52600-Вдец* 2
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 5426В-Ловеч

1. 54260,
Ловеч Спеимяег старши еероивит/ 

гяавеи старшина Всички ВОС | сравю не се изисква п 01.072016 г. не се 
изисква 1

11 J
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ154730-Beл к о  Търново

I.
54730,
Велшсо
Тмноио

Специалист старши перкам/ всички ВОС средно не се изисква п 01.07.2016 г. не се 1

1
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54440 - Гябвоио

I. 54440,
Габрово Специалист (■мцим QCpaaHt/ всички ВОС 1 Средно не оа изисква п 01.07.2016 г. не се 

изисква 1
Всичко а н  мюво Форммномаие 54440 - Габоооо 1

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54210 - Оинстде

1.
54210.
Силистра Младши експерт капитаа/калитвн- всички ВОС I висше не се изисква с 01.07.2016 г .

неее 1

Всичко п ъ н  аоапо Донмтюнанно 54210 - С м к ш 1
всичко в тю 25


