
СПИСЪК 
на документите, необходими при кандидатстване за военна служба в 

Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра 

на отбраната и Българската армия 

 

1. Заявление. 

2. Автобиография. 

3. Копия от документи за придобити образование, допълнителна 

квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. 

4. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния 
опит (ако притежават такъв). 

5. Свидетелство за съдимост. 

6. Декларации за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от Закона 
за отбраната и въоръжените сили на Република България. 

7. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно 
звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо). 

8. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни. 

9. Удостоверение от военното окръжие, където се водят на военен отчет, от 

което да е видно основанието за прекратяване на договора за военна служба и 

датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са служили). 

10. Удостоверение от военното окръжие, където се водят на военен отчет, от 

което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на 

въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор). 

11. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, 
издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) или структурите 
към нея. 

12. Протокол от извършена оценка на психологичната пригодност от 

Лаборатория за психично здраве и превенция (ЛПЗП) към ВМА. 

13. Копие от военноотчетната книжка (ако имат такава). 

14. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността 

(копие от свидетелството за правоуправление на МПС, за завършени курсове за 

военноотчетната специалност, за владеене на английски език по STANAG 6001 и 

др.). 



Допълнителни: 

Съгласно чл. 21 от Наредба № Н-6 от 13.02.2018 г. на министъра на 
отбраната, кандидатите за приемане на военна служба се явяват в Централната 
военномедицинска комисия към Военномедицинска академия лично със следните 
документи: 

• писмо-направление от военното окръжие; 

• лична карта; 

•   оригинал или служебно заверено от военното окръжие копие на 

документ от център за психично здраве (психодиспансер); 

• лична амбулаторна карта, заверена от личния лекар и с отразен 

актуален здравословен статус; 

• етапна епикриза от личния лекар (с отразени минали заболявания, 

операции, травми, алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени 

имунизации); 
• военноотчетна книжка (за отслужили военна служба). 


