
 

З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

02. 11. 2010 г.                                № ОХ -   669                                   гр. София 
 

СЪДЪРЖАНИЕ: Необходими документи от кандидатите за приемане на 

военна служба, прилагани към писменото заявление по чл. 

147, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България. 
 

 

На основание чл. 31, ал. 1, чл. 147, ал. 1 и ал. 2 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България /ЗОВСРБ/ и във връзка с чл. 4, ал.5, 

т. 7 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ, 
 

                                      ЗАПОВЯДВАМ: 

 

 1. За приемане на военна служба в Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 

армия, кандидатът да подава, чрез военните окръжия по местоживеене или 

чрез командирите/началниците/ на военните формирования /в зависимост от 

условията за конкурса/, писмено заявление, към което прилага следните 

документи: 

1.1. Автобиография; 

  1.2. Копие на диплома за завършено образование; 

1.3. Копие на документ за трудов стаж /ако притежават такъв/; 

  1.4. Лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус 

/етапна епикриза/; 

1.5. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, 

издадено от Централната военномедицинска комисия /ЦВМК/ към 

Военномедицинска академия /ВМА/ в съответствие с Наредба № Н-

4/11.03.2005г. за военномедицинска експертиза на годността за военна служба 

в мирно време и изследванията за психологическа пригодност в Центъра по 

психично здраве и превенция - ВМА; 

1.6. Свидетелство за съдимост; 

1.7. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 4-7 от 

ЗОВСРБ; 

1.8. Декларация, че не са налице обстоятелствата по чл.188 и чл. 188а от 

ЗОВСРБ; 

 1.9. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско 

военно звание от притежаваното от тях в резерва /ако имат такова/; 

1.10. Удостоверение от военното окръжие, където се водят на военен 

отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба 

/при условие, че са служили/; 



 

 

 2 

 

1.11. Удостоверение от регионалния център за психично здраве 

/психодиспансер/; 

1.12. Копие от военноотчетната книжка /ако имат такава/; 

1.13. Други документи, съобразно изискванията на конкурса; 

2. Документите по т.1, с изключение на тези по т. 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., да 

се изготвят по образец, предоставен от военните окръжия и регионалните 

военни сектори. 

  3. Заповедта да бъде обявена на Интернет-страницата на 
Министерството на отбраната и в Автоматизираната информационна система 

на Българската армия.  

 

Изпълнението на заповедта възлагам на началниците на военните 

окръжия и на командирите /началниците/ на военни формирования, 

оправомощени от министъра на отбраната да провеждат конкурси за приемане 

на военна служба в Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. 

 

                                                                                

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

                                                      НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

         АНЮ АНГЕЛОВ 


