ЗАПОВЕД
НА
НАЧАЛНИКА НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
03.04.2019 г.

№ З-РД-195

гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ: Създаване на организация за провеждане на конкурс в
Централно военно окръжие, за приемане на служба в
доброволния резерв на български граждани, завършили
средни или висши училища в страната и в чужбина,
обявени със заповед № ОХ-309/27.03.2019 г. на министъра
на отбраната на Република България.
На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (ЗОВСРБ), чл. 25, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за резерва на
въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ) и чл. 5, ал. 1, ал. 3 и ал. 4
от Правилника за прилагане на ЗРВСРБ (ППЗРВСРБ) и в изпълнение на
министерска заповед № ОХ-309/27.03.2019 г., относно обявяване на вакантни
длъжности във военни формирования от Съвместното командване на силите,
Военноморските сили и Централно военно окръжие за приемане на служба в
доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или
висши училища в страната и в чужбина, и определяне на условията и реда за
провеждане на конкурс,

З А П О В Я Д В А М:
1. Конкурсът за приемане на служба в доброволния резерв на български
граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина,
обявени със заповед № ОХ-309/27.03.2019 г. на министъра на отбраната на
Република България (съгласно приложение № 3) да се проведе в Централно
военно окръжие (ЦВО) до 31.07.2019 г.
2. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните
изисквания:
- да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго
гражданство;
- да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния
резерв;
- да притежават образование, съответстващо на изискванията на
длъжността;
- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер,
независимо от реабилитацията;
- срещу тях да няма образувано наказателно производство за
умишлено престъпление от общ характер;
- да не са освобождавани от военна служба поради наложено
дисциплинарно наказание „уволнение“;
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- да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния
резерв;
- 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.
3. До 01.07.2019 г. включително, кандидатите за обявените длъжности в
приложение № 3 на МЗ № ОХ-309/27.03.2019 г. да подадат писмено заявление
до началника на ЦВО за участие в конкурса чрез началниците на военни
окръжия по постоянен адрес на местоживеене.
Към заявлението да бъдат приложени:
3.1. автобиография;
3.2. копия от документи за придобито образование, допълнителна
квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
3.3. декларация за наличие на трудови или служебни правоотношения и
копие от документ за трудов стаж (ако има такъв);
3.4. лична амбулаторна карта и етапна епикриза от личния лекар;
3.5. документи от психо-диспансер (център за психично здраве) по
местоживеене, удостоверяващо психичното здраве;
3.6. копие от военноотчетната книжка (ако имат такава);
3.7. декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 5 от
ЗРВСРБ;
3.8. съгласие за предоставяне и обработка на лични данни;
3.9. свидетелство за съдимост;
3.10. други документи, свързани с изискванията за заемането на
длъжността.
4. Кандидатите за обявените длъжности да попълват заявленията четливо
(с печатни букви), като задължително да посочват адрес за кореспонденция,
телефон за свръзка и e-mail адрес.
5. Подаването на заявление за участие в конкурса, с приложените
документи от т. 3.1 до т. 3.10 на настоящата заповед да се извършва лично от
всеки кандидат в структурите на ЦВО.
6. До 08.07.2019 г. началниците на военни окръжия да изпратят в ЦВО
заявленията на кандидатите, комплектувани с необходимите документи.
Към документите на кандидатите да се приложат допълнително:
6.1. копие от азбучна служебна карта на кандидата (ако имат такава);
6.2. експертно решение, удостоверяващо годността за доброволна военна
служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към
Военномедицинска академия (ВМА);
7. Определям критерии с оценки към тях, за класиране на кандидати за
заемане на обявените длъжности, както следва:
7.1. заемане по време на военната служба на същата или сходна на нея
длъжност, за която кандидатства. Оценява се с 20 точки;
7.2. прослужено време от кандидата на длъжност по т. 7.1. Оценява се с
по 5 точки за всяка прослужена година;
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7.3. за притежавана допълнителна квалификация от кандидата, свързана с
длъжността, за която се кандидатства (видно от удостоверение, диплома или др.
документи). Оценява се с 10 точки за всяка допълнителна квалификация, но не
повече от 20 точки;
7.4. преминато обучение в курсове по начална и/или специална военна
подготовка по чл. 59 от ЗРВСРБ. Оценява се 10 точки;
7.5. участие в операции и мисии, извън страната. Оценява се с 10 точки за
мисия или операция в чужбина, но не повече от 30 точки.
8. Конкурсът да се проведе по документи и събеседване с кандидатите при
отчитане на критериите по т. 7.
9. Назначавам комисия за провеждане на конкурса в състав:
Председател: полковник Павлин Георгиев ВЕЛКОВ, началник на щаба на
ЦВО.
и Членове:
1. подполковник Данаил Атанасов АТАНАСОВ, началник на отделение
„Набиране на кандидати за военна служба и адаптация” в щаба на ЦВО;
2. майор Валентин Димитров БЛАГОЕВ, старши експерт I степен в
отделение „Набиране на кандидати за военна служба и адаптация” в щаба на
ЦВО;
3. старши лейтенант Светлозар Димитров ФЕРДОВ, главен юрисконсулт
на ЦВО:
4. цивилен служител Иван Петков ГЕОРГИЕВ, началник на сектор
„Човешки ресурси” в щаба на ЦВО;
Технически секретар: цивилен служител Салина Жорова ТОМОВА,
технически изпълнител в сектор „Човешки ресурси”.
10. Председателят на комисията за провеждане на конкурса да организира
работата на комисията, като:
10.1. На 10.07.2019 г. да проведе конкурса, съгласно обявата за конкурса
от настоящата заповед;
10.2. До 11.07.2019 г. след провеждането на конкурса да изготви
протокол, в който кандидатите да се класират в низходящ ред и до 16.00 часа
на 12.07.2019 г., да ми представи протокола за утвърждаване.
10.3. До 15.07.2019 г. да уведоми писмено на посочения адрес за
кореспонденция (e-mail) кандидатите за резултатите от конкурса;
10.4. На 16.07.2019 г. да проведе беседи за предлагане на длъжности с
кандидатите, класирани на първо място.
За всяка проведена беседа да се изготви протокол, подписан от
председателя на комисията и от кандидата.
10.5. На 17.07.2019 г. да ми представи за утвърждаване протокол от
окончателното класиране на кандидатите за длъжностите за Централно военно
окръжие, обявени в МЗ № ОХ-309/27.03.2019 г.
11. До три работни дни, след провеждане на конкурса да се има за
изпълнение следното:
11.1. Началникът на отделение „Сигурност на информацията” да
организира проучване за надеждност по Закона за защита на класифицираната
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информация на класираните кандидати за длъжностите по приложение № 3 на
МЗ ОХ № 309/27.03.2019 г.
11.2. Началникът на сектор „Човешки ресурси” да организира:
– връщане документите на некласираните кандидати от сектор „Човешки
ресурси” след изтичане сроковете;
– след получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация
на кандидатите класирани от комисията за заемане на длъжностите, изготвяне
на предложение до министъра на отбраната за приемане на военна служба и
обявяване или присвояване на военно звание, съгласно изискванията за заемане
на длъжността;
– въвеждането на резултатите от дейностите по провеждане на конкурса в
модул „Кандидати” от АСУ на ЧР;
– изготвяне на уведомление до началника на отбраната и директора на
дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ за резултатите от
проведения конкурс, като за дирекция „Управление на човешките ресурси в
отбраната“ приложи справка за комплектуването на длъжностите, съгласно
Приложение № 4 от МЗ ОХ № 309/27.03.2019 г.
Заповедта да се сведе до знанието на състава на комисията и началниците
на военни окръжия.
Изпълнението на заповедта възлагам на председателя на комисията и
началниците на военни окръжия, а контрол ще осъществявам лично.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Приложение № 1 – Списък на вакантните длъжности на длъжности в Централно
военно окръжие, определени за приемане на български граждани в доброволния резерв с
провеждане на конкурс, отговарящи на изискванията на чл. 24 от ЗРВСРБ – 2 (два) листа.

НАЧАЛНИК НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ПОЛКОВНИК

/П/

ГЕОРГИ ПЕТКОВ

4

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
гр. София, 1000, ул. „Г. Бенковски” № 12, тел. 02/980-00-65

ОБЯВА
за длъжности в Централно военно окръжие, определени за приемане на служба
в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши
училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс
1. Със заповед № ОХ-309/27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република
България са обявени 8 вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния
резерв в Централно военно окръжие (ЦВО), съгласно Приложение № 1.
2. Кандидатите за приемане на служба в доброволния резерв за длъжностите
трябва да отговарят на изискванията на чл. 24 от Закона за резерва на въоръжените
сили на Република България, както следва:
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 01.07.2019 г., кандидатите за длъжностите по Приложение № 1, подадат
заявление до началника на ЦВО (чрез военните окръжия) 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;
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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 за наличие на обстоятелства по чл. 24, ал. 1, т. 5 от ЗРВСРБ;
3.12. експертно решение, удостоверяващо годността за доброволна военна
служба, издадено от ЦВМК към ВМА;
3.13. 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.
Кандидатите следва да посочват, къде се водят на военен отчет и основанието за
освобождаване им от военна служба.
5. До 08.07.2019 г. началниците на военни окръжия изпращат в ЦВО заявленията
на кандидатите, комплектувани с необходимите документи.
6. Конкурсът ще се проведе в ЦВО от 10.07.2019 г. до 17.07.2019 г. по документи
и събеседване с кандидатите при отчитане на критериите по т. 7.
7. Критерии с оценки към тях, за извършване избора на кандидати за заемане на
обявените длъжности:
7.1. заемане по време на военната служба на същата или сходна на нея длъжност,
за която кандидатства. Оценява се с 20 точки;
7.2. прослужено време от кандидата на длъжност по т. 7.1. Оценява се с по 5
точки за всяка прослужена година;
7.3. за притежавана допълнителна квалификация от кандидата, свързана с
длъжността, за която се кандидатства (видно от удостоверение, диплома или др.
документи). Оценява се с 10 точки за всяка допълнителна квалификация, но не повече
от 20 точки;
7.4. преминато обучение в курсове по начална и/или специална военна
подготовка по чл. 59 от ЗРВСРБ. Оценява се с 10 точки;
7.5. участие в операции и мисии, извън страната. Оценява се с 10 точки за мисия
или операция в чужбина, но не повече от 30 точки.
Уважаеми кандидати за доброволен резерв, кандидатствайте без колебание,
служете и станете отново част от въоръжените сили на Република България!
Допълнителна информация Вие може да получите от длъжностните лица на
военните окръжия, посочени в сайта на ЦВО.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Списък на вакантните длъжности, определени за приемане на служба в
доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в
страната и в чужбина, от 2 (два) листа.

НАЧАЛНИК НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ПОЛКОВНИК
/П/
ГЕОРГИ ПЕТКОВ
___.___.2019 г.
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СПИСЪК

НЕОБХОДИМА
ВОС

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МИНИМАЛНО НИВО НА
ДОСТЪП/СЕРТИФИКАТ НАТО ДО
КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

ДАТА ОТ КОЯТО
ДЛЪЖНОСТТА Е ВАКАНТНА

ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК СЪГЛАСНО
STANAG 6001

БРОЙ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

ЗАБЕЛЕЖКА/
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

1

ВОЕННО ЗВАНИЕ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

№

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ЗАЯВЕНАТА ДЛЪЖНОСТ ЗА
РЕЗЕРВИСТ

на длъжности в Централно военно окръжие, определени за приемане на български граждани в доброволния резерв с
провеждане на конкурс

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. ЗА КОМПЛЕКТОВАНЕ НА ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 56 060 - София
1

Шофьор

ефрейтор 2-ри клас/ старши
матрос 2-ри клас
ефрейтор 1-ви клас/ старши
матрос 1-ви клас

Специалист по
информационни
системи

средно

не се изисква

П

01.07.2018 г.

не се изисква

Всичко във военно формирование 56 060 – София
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52 510 - Плевен

1

ефрейтор 2-ри клас/ старши
Оператор матрос 2-ри клас
на ЕИТ
ефрейтор 1-ви клас/ старши
матрос 1-ви клас

Специалист по
информационни
системи

средно

не се изисква

П

01.07.2018 г.

не се изисква

Всичко във военно формирование 52 510 - Плевен

3

3

1

1

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54 650 - Видин

1

ефрейтор 2-ри клас/ старши
Оператор матрос 2-ри клас
на ЕИТ
ефрейтор 1-ви клас/ старши
матрос 1-ви клас

Специалист по
информационни
системи

средно

не се изисква

П

01.07.2018 г.

не се изисква

Всичко във военно формирование 54 650 - Видин
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54 730 - Велико Търново

1

ефрейтор 2-ри клас/ старши
Оператор матрос 2-ри клас
на ЕИТ
ефрейтор 1-ви клас/ старши
матрос 1-ви клас

Специалист по
информационни
системи

средно

не се изисква

П

01.07.2018 г.

не се изисква

Всичко във военно формирование 54 730 - Велико Търново
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54 250 - Хасково

1

ефрейтор 2-ри клас/ старши
Оператор матрос 2-ри клас
на ЕИТ
ефрейтор 1-ви клас/ старши
матрос 1-ви клас

Специалист по
информационни
системи

средно

не се изисква

П

01.12.2018 г.

не се изисква

Всичко във военно формирование 54 250 - Хасково
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54 510 - Смолян

1

ефрейтор 2-ри клас/ старши
Оператор матрос 2-ри клас
на ЕИТ
ефрейтор 1-ви клас/ старши
матрос 1-ви клас

Специалист по
информационни
системи

средно

не се изисква

П

01.07.2018 г.

не се изисква

1

1

1

1

1

1

1

Всичко във военно формирование 54 510 - Смолян

1

ВСИЧКО В ЦВО
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ГЕОРГИ ПЕТКОВ
___.04.2019 г.

