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

ОБЯВА
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 подада

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^
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