
                       Приложение №5
                                                СПИСЪК

на документи необходими при кандидатстване за служба в доброволния 
резерв 

1. Заявление за кандидатстване за служба в доброволния резерв съгласно 
МЗ № ОХ-518/26.07.2012 г. (Образец № 1)

2. Автобиография съгласно МЗ № ОХ-518/26.07.2012 г. (Образец № 2)
          3. Декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение 
(Образец № 3)

4.Декларация  за  отсъствие  на  друго  гражданство  освен  българското  във 
връзка с чл. 24, ал. 1, т. 1 от ЗРВСРБ (Образец № 4)

5.Декларация че кандидата желае да бъде приет на служба в доброволния 
резерв с по - ниско военно звание от притежаваното. (Образец № 5)

6.Декларация  за  съгласие  за  участие  в  операции  или  мисии  извън 
страната(Образец № 6)

7. Удостоверение, че кандидата е бил на военна служба(Образец № 7)
8. Удостоверение, че кандидата е вписан на военен отчет (Образец № 8)
9. Писмо  -  направление  за  определяне  на  годността  за  военна  служба. 

(Образец № 9)
10.Писмо направление  за  определяне  на психологическата  пригодност за 

служба в доброволния резерв(Образец № 10)
11.  Протокол  за  работа  на  комисията  за  допускане  и  недопускане  до 

конкурса на кандидатите за служба в доброволния резерв в ОВО (Образец № 11);
12.Заверени  копия  от  диплома  за  завършено  образование  и/или 

свидетелство за квалификация;
13. Етапна епикриза от личния лекар и личен амбулаторен картон;
14. Документ  от  психо-диспансер  по  местоживеене,  удостоверяващ 

психическото здраве;
15. Свидетелство за съдимост;
16.Служебна  бележка  от  Националната  следствена  служба,  че  срещу тях 

няма образувано  наказателно  производство  за  умишлено престъпление  от  общ 
характер;

17.Свидетелство  за  завършен  курс  по  начална  и/или  специална  военна 
подготовка и копие от военна книжка (за тези, които притежават);

18.Други  документи  съобразно  изискванията  на  длъжността,  за  която 
кандидатстват.
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                                                                        Приложение №5 

                                                                 Образец № 3
                                                                                           т. 5.3. от МЗ ОХ – 541/2012 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение

Долуподписаният(ата)______________________________________________

__________________________________________________________________________________
(трите имена)

ЕГН : _______________, Живущ (а) в ______________________________________

______________________________________________________________________
(постоянен адрес)

лична карта № _______________, издадена на ____________ от МВР ___________

 Декларирам,  че  съм  страна  /не  съм  страна/  по  трудовоправно/служебно 
правоотношение,  възникнало  на  основание  сключен  трудов  договор. 
Работодател/орган по назначаване________________________________________
                                                                                                               (фирма/структура)
ЕИК ________________ седалище и адрес на управление: ____________________
______________________________________________________________________
Тел.____________________, факс_______________, е-mail  ____________________

Законен представител: _____________________________________________

Известно  ми  е,  че  за  попълнена  от  мен  в  тази  декларация  невярна 
информация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на 
Р.България.

___________ Декларатор: ______________________
(дата)    (подпис, фамилия)
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                                                                                           Приложение №5
                                                               Образец № 4

                                                                                           т. 5.7. от МЗ ОХ – 541/2012 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на друго гражданство освен българското

във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 1 от ЗРВСРБ

Долуподписаният(ата)______________________________________________

__________________________________________________________________________________
(трите имена)

ЕГН : _______________, Живущ (а) в ______________________________________

______________________________________________________________________

(постоянен адрес)
лична карта № ___________, издадена на ____________ от МВР________________

Декларирам, че нямам друго гражданство освен българското. 

Известно  ми  е,  че  за  попълнена  от  мен  в  тази  декларация  невярна 
информация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на 
Република България.

___________ Декларатор: ______________________
(дата)    (подпис, фамилия)
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                                                                                           Приложение №5

                                                                                           Образец № 5
                                                                                           т. 5.10. от МЗ ОХ – 541/2012 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният(ата)______________________________________________

__________________________________________________________________________________
(трите имена)

ЕГН:_______________, Живущ (а) в _______________________________________

______________________________________________________________________
(постоянен адрес)

Лична карта № _______________, издаденана____________от МВР_____________ 
с военно звание по военния отчет _________________________

Декларирам, че желая да бъда приет(а) на служба в доброволния резерв с по 
- ниско военно звание от притежаваното. 

___________ Декларатор: ______________________
(дата)    (подпис, фамилия)
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                                                                                         Приложение №5
                                                                                         Образец № 6
                                                                                         т. 5.11. от МЗ ОХ – 541/2012 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие в операции или мисии извън страната

Долуподписаният(ата)______________________________________________

__________________________________________________________________________________
(трите имена)

ЕГН :_______________, Живущ (а) в ______________________________________

______________________________________________________________________
(постоянен адрес)

лична карта № _______________, издадена на ____________ от МВР____________

Декларирам,  че  съм  съгласен  да  участвам  в  операции  или  мисии  извън 
страната.
 
___________ Декларатор: ______________________

(дата)    (подпис, фамилия)
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                                                                                       Приложение №5
                                                        Образец № 7 

                                                                                       т. 6.2.4. от МЗ ОХ – 541/2012 г.

Рег. № __________ /___.___.20___  г.
Екз. № ___

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Областен военен отдел –  __________  издава настоящото, в уверение на това, 

че  _______________________________________ЕГН: ________________, с адрес 

_________________________________________________________________

________________________________ и  лична  карта  № _____________________, 

издадена от  ___________________  на  ___.___.20___ година,  е бил на  военна 

служба във  военно  формирование_________________-  гр./с._______________ 

___/________________________/ години ___ /_______________________ / месеци, 

___ /______________________ дни и е с прекратено правоотношение за военна 

служба на основание чл. ___, ал. ___,  т. ___ от Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България.

  

НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ -  ____________ 
                     __________________________________________________________

                                                                         
                                                                                          ____.____. 20___г.
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                                                                                        Приложение №5
                                                           Образец № 8

                                                                                        т. 6.2.4. от МЗ ОХ – 541/2012 г.

  Рег. №__________ /___.___.20___  г.
  Екз. № ___

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящото удостоверение се издава на 

______________________________________________________________________, 
/име, презиме, фамилия/

ЕГН:________________,от гр. /с./ _________________________________________,

в уверение на това, че същия е / не е / вписан на военен отчет.

Притежава военно звание в запаса ___________________ и ВОС ________.
                                  

НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ -  ____________ 
                     __________________________________________________________

                                                                         
                                                                                          ____.____. 20___г.
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                                                                                          Приложение №5
                                                                                        Образец № 9

                                                                                         т. 7.1. от МЗ ОХ – 541/2012 г.
Рег.№ _______/_____20___ г.
Екз.№ ____

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦВМК - ВМА
  ГР.СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

Изпращам Ви кандидата ____________________________________________
ЕГН_________________от _________________ за  определяне  годността  му  за 
служба в доброволния резерв.

 Кандидатства за: 
1. Военно формирование ________________ на длъжност ___________________ 
2. Военно формирование ________________ на длъжност ___________________ 
3. Военно формирование ________________ на длъжност ___________________ 

КАНДИДАТИТЕ  ЗА  СЛУЖБА  В  ДОБРОВОЛНИЯ  РЕЗЕРВ  СЕ 
ЯВЯВАТ  ЛИЧНО  В  СТРУКТУРИТЕ  НА  ЦВМК  СЪС  СЛЕДНИТЕ 
ДОКУМЕНТИ:

1. Лична карта.
2. Документ от районния психодиспансер.
3. Лична амбулаторна карта с отразен актуален здравен статус и етапна 

епикриза.
4. Военноотчетна книжка за служилите военна служба.

НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ - ____________  
__________________________________________________________

 
                                                   ____.____. 20___г.
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                                                                                     Приложение №5
                                                      Образец № 10 

                                                                               т. 7.2. от МЗ ОХ – 541/2012 г.

Рег.№ _______ /___.___.20_____ г.
Екз.№ ____

ДО  НАЧАЛНИКА НА ЦЕНТЪРА ПО ПСИХИЧНО 
                                                ЗДРАВЕ И ПРЕВЕНЦИЯ   ВМА - ГР.СОФИЯ

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

Моля, на господин /г-жа/ __________________________________________

ЕГН:  ____________  да  бъде  издаден  протокол  за  психологична 

пригодност за служба в доброволния резерв от Център по психологично здраве и 

превенция ВМА – гр. София. 

   Кандидатства за: 
1. Военно формирование ________________ на длъжност ___________________ 
2. Военно формирование ________________ на длъжност ___________________ 
3. Военно формирование ________________ на длъжност ___________________ 

Резултата  да  бъде  изпратен  на  адреса  на  Областен  военен  отдел 
-______________________________________________________________________

НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ -  ____________ 
                     __________________________________________________________

                                                                         
                                                                                          ____.____. 20___г.
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