
Прием на военна служба  

 

Въпрос: Какви са критериите и условията за приемане на граждански 

лица  на военна служба? 

 

Отговор: Според Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България: 

Чл. 141. (1) На военна служба се приемат български граждани, които 

отговарят на следните изисквания:  

1. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) имат висше 

образование по специалността, за която кандидатстват - за офицерите, и 

средно или по-високо образование - за офицерските кандидати, сержантите 

(старшините) и войниците (матросите);  

2. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) не са по-възрастни 

от 40 години - за офицерите, 33 години - за офицерските кандидати и 

сержантите (старшините), и 32 години - за войниците (матросите);  

3. годни са за военна служба;  

4. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо 

от реабилитацията;  

5. срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено 

престъпление от общ характер;  

6. нямат друго гражданство;  

7. не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно 

наказание "уволнение";  

8. покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на 

министъра на отбраната;  

9. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) са психологично 

пригодни.  

(2) (Изм.- ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Годността за военна 

служба по ал. 1, т. 3 се определя от военномедицински органи при условия 

и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.  

(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Психологичната 

пригодност за военна служба се определя от специализирани звена и 

органи по психологичното осигуряване при условия и по ред, определени с 

акт на министъра на отбраната.  

(4) Министърът на отбраната може да определи длъжности за войници 

(матроси), които да се заемат от лица с основно образование, когато за 

заемане на длъжността не се изисква достъп до класифицирана 

информация.  

(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Министърът 

на отбраната може да определи длъжности за военнослужещи, които да се 

заемат от български граждани с двойно гражданство, при спазване на 

изискванията на Закона за защита на класифицираната информация. 



 

Въпрос: Аз съм офицер от резерва със звание капитан, освободен съм 

от кадрова военна служба през 2009 година поради организационно-

щатните промени в БА. Имам прослужени 12 години като офицер. 

Желанието ми е да се върна в редиците на Българската армия. Не съм 

запознат в детайли с нормативната уредба и по-специално с 

възможността за постъпване отново на работа като военнослужещ и 

дали изобщо има такава възможност.  

 

Отговор: Вие сте освободен от военна служба, на основание чл. 128б, 

ал.1, т. 2 - при организационно - щатни промени. С освобождаването Вие 

сте изгубил статута си на военнослужещ. 

 Разпоредбите на чл. 4, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България дават 

възможност за участие в конкурси за приемане на военна служба. 

Като кандидат за приемане на военна служба, следва да отговаряте 

на условията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България. Едно от изискванията към кандидатите е да не са по-

възрастни от 40 години - за офицерите, 33 години - за офицерските 

кандидати и сержантите (старшините), и 32 години - за войниците 

(матросите). 

Имате друга възможност. С приемане на Закона за резерва на 

въоръжените сили на Република България /ЗРВСРБ/ и Правилника за 

неговото прилагане, се разкрива възможност за приемане на лица на 

длъжности в доброволния резерв. Кандидатите следва да отговарят на 

изискванията, посочени в чл. 24, ал. 1 от ЗРВСРБ. Длъжностите за 

доброволния резерв и конкретните изисквания за тях се обявяват в заповед 

на министъра на отбраната. В заповедта се дава възможност да се 

кандидатства и за длъжност с по-ниско звание от притежаваното. 

 

 

Въпрос: Подадох документи за допускане до конкурс за военна служба 

на 15.12.2012 г. във военното окръжие по местоживеене,но оттам ми 

казаха, че няма свободни дати във ВМА за задължителните прегледи. 

Ще бъде ли удължен срокът? 

 

Отговор: Срокът за медицинските прегледи във ВМА е удължен с 25 дни. 

Военните окръжия и отдели по места са уведомени и ще съдействат на 

всички подали документи за определяне на конкретни дати за прегледи.  

 

 Въпрос: Имам изготвени и валидни за срок от 6 месеца всички 

документи, издадени от Централната военномедицинска комисия към 

ВМА, с които съм кандидатствал и приет в доброволния резерв на ВС 



на РБ. Мога ли да кандидатствам със същите документи в конкурса за 

войници, обявен на Интернет страницата на МО? 

 

 Отговор: Според Закона за резерва на въоръжените сили на РБ 

доброволните резервисти могат да заместват кадрови военнослужещи до 1 

година по решение на командира и съгласие на резервиста, което означава, 

че статутът им е еднакъв. Приетите резервисти могат да кандидатстват и да 

се назначават на военна служба със същите удостоверения за 

психологическа пригодност и психотест от ВМА. Изготвена е нова 

Наредба, с която се изравняват критериите и условията за двете служби. 

                                                                                                                       

    
 


