ЗАПОВЕД
НА НАЧАЛНИКА НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

15" .02.2017 г.

№ РД- /Ю1

гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ: Организиране на дейностите и мероприятията в Централно
военно окръжие, подчинените военни окръжия и отдели
„Столичен” и „София-област” по привличане на кандидати
за военна служба във Военноморските сили и ВВМУ „Н. И.
_________________Вапцаров“__________________________________________
На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България и в изпълнение на заповед № ОХ-109/03.02.2017 г. на
министъра на отбраната на Република България и обява на командира на
Военноморските сили с per. № 823/09.02.2017 г., с цел създаване на
организация по приемане на документите на лица, завършили граждански
средни или висши училища в страната и в чужбина, кандидатстващи за военна
служба,
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Началникът на отдел „Планиране, анализ на военния отчет,
комплектуване и адаптация” (ПАВОКА) да извърши следните дейности:
1.1. До 15.02.2017 г. да предостави заповед № ОХ-109/03.02.2017 г. на
министъра на отбраната на Република България и обява на командира на
Военноморските сили за публикуване на сайта на Централно военно окръжие
(ЦВО).
1.2. До 12.05.2017 г. ежеседмично в петък до 14.00 часа да ми представя
сведения за кандидатите за военна служба по военни окръжия (ВО) и отдели
„Столичен” и „София-област” (Приложение №1).
2. Началниците на военни окръжия и отдели „Столичен” и „Софияобласт” да извършат следните дейности:
2.1.
Да организират изучаването и поставянето на обявата за вакантните
длъжности определени за приемане на кандидати за военна служба на
общодостъпно място във военните окръжия, отдели „Столичен” и „Софияобласт”, в структурите на Агенцията по заетостта и административните сгради
на общините/районите, както и публикуването й в сайтовете на
общините/районите.
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2.2. Да организират и контролират изпълнението на изготвените планове
за рекламно-информационна дейност за набиране на кандидати за военна
служба на военните окръжия/отдели.
2.3. Да организират взаимодействието с местните средства за масова
информация и Бюрата по труда в населените места за реализиране целите на
информационно-рекламната дейност за набиране на кандидати за военна
служба.
2.4. До 17.03.2017 г. да приемат от кандидатите за вакантните длъжности
във Военноморските сили подадените писмени заявления с приложени към тях:
• автобиография;
• копия от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за
длъжността;
• копие на документ, удостоверяващ
професионалния опит (ако притежават такъв);'

продължителността

на

• свидетелство за съдимост;
• декларации за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от
ЗОВСРБ;
• декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско
военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако имат такова);
• съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4,
ал.1, т. 2 от Закона за защита на личните данни);
• удостоверение от военното окръжие/отдел „Столичен“ или „Софияобласт“, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за
освобождаване от военна служба (при условие, че са служили);
• удостоверение от военното окръжие/отдел „Столичен“ или „Софияобласт“, 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);
• експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба,
издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към
Военномедицинска академия (ВМА);
• протокол от извършена оценка на психологичната пригодност от
центъра по психично здраве и превенция (ЦПЗП) към ВМА;
• копие от военноотчетната книжка (ако имат такава);
• копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие,
че отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ);
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•
други документи, свързани с изискванията за заемане
длъжността (копие от свидетелството за правоуправление на МПС, за
завършени курсове за военноотчетната специалност, за владеене на английски
език по STANAG 6001 и др.).
Заявленията да бъдат четливо попълнени от кандидатите, като
задължително се посочват актуални адрес за кореспонденция, телефон и e-mail.
В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности от
приложение № 1 на M3 № ОХ-109/03.02.2017 г.
2.5. Да информират своевременно кандидатите за реда и условията за
приемане на военна служба.
Кандидатите за матроси, спечелили конкурса се приемат на военна
служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са
навършили 28 (41) години. Съгласно чл. 141, ал.6 от ЗОВС на РБ възрастта от
41 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на
следните условия:
•
изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във
въоръжените сили на Република България и не са били освободени от нея по
дисциплинарен ред;
•
кандидатстват за,заемане на длъжността не по-късно от 10
години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба);
2.6. Да разяснят на кандидатите реда за издаване на експертно решение,
удостоверяващо годността за военна служба и протокол от оценката на
психологичната пригодност за военна служба от ВМА.
На кандидати, които притежават валидни експертно решение,
удостоверяващо годността за военна служба и протокол от оценката на
психологичната пригодност на кандидатите за военна служба от ВМА с
решение „ГОДЕН ЗА ВОЕННА СЛУЖБА” от предишни конкурси и
некласирани за назначаване във военните формирования може да им се
предлага да участват по този конкурс.
2.7. Да изпращат кандидатите до Военно медицинска академия (ВМА)София или Многопрофилна болница за активно лечение-Варна с писмо
(Приложение №2) за установяване годността им за военна служба от
Централно военно медицинска комисия /ЦВМК/ до 30.04.2017 г.
Изпращането на кандидатите да се съгласува:
- за ВМА-София с отдел „ПАВОКА” (ц.сл. Кръстева) на телефон-23811; •
- за МБАЛ-Варна с ВО-Варна (ц.сл. Гелова, ц.сл. Кръстева) на телефон52303 и 52090, с разчет не повече от 15 кандидати на ден.
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Съгласно чл. 21 от Наредба № Н-4 от 18.02.2013 г. на министъра на
отбраната, кандидатите за приемане на военна служба се явяват в ЦВМК лично
със следните документи:
• писмо-направление от военното окръжие;
• лична карта;
• документ от психодиспансер (център за психично здраве);
• лична амбулаторна карта и етапна епикриза от личния лекар (с
отразени минали заболявания, операции, травми, алергии, диспансеризация,
фамилна анамнеза и проведени имунизации);
• военноотчетна книжка (за отслужили военна служба).
2.8. Да изпращат кандидатите до Центъра по психично здраве и
превенция /ЦПЗШ-София с писмо (Приложение №3) за установяване на
психологичната им пригодност.
Изпращането до ЦПЗП-София да се съгласува с отдел ,ДАВОКА” (ц.сл.
Кръстева) на телефон - 23811.
2.9. На кандидати, които притежават експертно решение, удостоверяващо
годността за военна служба и протокол от оценката на психологичната
пригодност за военна служба от ВМА с решение ,ХО ДЕН ЗА ВОЕННА
СЛУЖБА” към 06.06.2017 г. от предишни конкурси и желаят да участват по
този конкурс да се изпраща до ВМА, само с писмо-направление (Приложение
№4) за преиздаване на ново експертно решение, без да се изпраща самия
кандидат на преглед.
Срок на валидност на експертните решения за годност за военна служба
съгласно Наредба № Н-4/18.02.2013 г. за военномедицинска експертиза е 1
(една) година. За кандидати, получили решение „Негоден“ по повод остро
състояние, заболяване, промяна на лабораторни показатели и функционални
изследвания с неизяснен произход се допуска повторно освидетелстване от
ЦВМК в срок 3 (три) месеца от първото освидетелстване.
2.10. До 05.05.2017 г. ежеседмично в петък до 13.00 часа да изпращат
сведение за кандидатите за военна служба от военните окръжия и отдели
(Приложение №1) на електронна поща: o.pavoka@comd.bg в ЦВО.
2.11. До 05.05.2017 г. да изпратят до началника на отдел „Личен състав”
във военно формирование 34400-Варна заявленията на кандидатите с
приложените документи, както и копия на протоколите от ЦПЗП на.
кандидатите, получили оценка „психологично непригоден за приемане навоенна служба”.
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2.12.
Да съхраняват оригиналите на протоколите от ЦПЗП
кандидатите, получили оценка „психологично непригоден за приемане на
военна служба”.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на целия личен състав на
Централно военно окръжие и военните окръжия.
Изпълнението на заповедта възлагам на началника на отдел ,ПАВОКА“,
началниците на военни окръжия и началниците на отдели „Столичен” и
„София-област”.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-началника
на Централно военно окръжие - полковник Велчо Петков Петков.

Приложения:
1. Приложение № 1-Сведение за кандидатите за военна служба от 1
/един/ лист, несъдържащ класифицирана информация.
2. Приложение № 2-Писмо до председателя на ЦВМК-ВМА гр. София
от 1 /един/ лист, несъдържащ класифицирана информация.
3. Приложение № З-Писмо до председателя на ЦПЗП-ВМА гр. София
от 1 /един/ лист, несъдържащ класифицирана информация.
4. Приложение № 4-Писмо до председателя на ЦВМК-ВМА гр. София
за преиздаване на ново експертно решение от 1 /един/ лист, несъдържащ
класифицирана информация.
НАЧАЛНИК НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ПОЛКОВНИК, / / / 7 f .Oc'c б С с --РЕ^РГИ ПЕТКОВ

5

ОБРАЗЕЦ
Приложение 1

СВЕДЕНИЕ

ВО/ОТДЕЛ
’’СТОЛИЧЕН”,
’’СОФИЯОБЛАСТ”

кандидати,
подали
документи за
кандидатстване
мъже

ВО - .........
ОТДЕЛ - ........

жени

за кандидатите за военна служба
от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ-.............................
относно M3 № ОХ-109/03.02.2017г. към____.____.2017г.
кандидати, годни за служба във
документи на кандидати изпратени до военните
кандидати,
формирования
въоръжените сили - ГСВС
изпратени на
от тях без
възраст на
медицински
от тях без военна
кандидати ГСВС
кандидати
военна
кандидатите
подготовка
преглед
подготовка
мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

<28 г.

>28 г.

ОБРАЗЕЦ!
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Per._______ /______ 201__ г.
Екз.№__
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦВМК - ВМА ГР. СОФИЯ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Изпращам Ви кандидата _______________________________________
ЕГН________________ от_____________ за медицински прегледи и изследвания
за определяне годността му за военна служба н а_______ .2017 г.
Кандидатства за:
1.

на длъжност
на длъжност

2.
*

3.

на длъжност

КАНДИДАТИТЕ ЗА ВОЕННА СЛУЖБА ДА СЕ ЯВЯВАТ В
СТРУКТУРИТЕ НА ЦВМК ЛИЧНО СЪС СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1. Лична карта.
2. Документ от районния психодиспансер.
3. Лична амбулаторна карта заверена от личния лекар и етапна епикриза (с
отразени минали заболявания, преживени операции и травми, алергия, хронични
заболявания и фамилна анамнеза на кандидата).
4. Военноотчетна книжка (за отслужили военна служба).
НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ____________
2017 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният /ата/_________________________________________ ,
ЕГН__________________
Декларирам, че от датата на определянето на годността ми за военна служба
до настоящия момент нямам отклонения от здравословното си състояние.
За невярна информация нося наказателна отговорност.
Декларатор:

ОБРАЗЕЦ!
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Рег.№__- _______ /___ .___.20_____ г.
Екз.№______

до
НАЧАЛНИКА НА ЦЕНТЪРА ПО ПСИХИЧНО
ЗДРАВЕ И ПРЕВЕНЦИЯ - ВМА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОЛКОВНИК,
Моля, на господин /г-жа/
Е Г Н ___________ да бъде издаден протокол за психологична пригодност за
военна служба от Център по психично здраве и превенция - ВМА,
Кандидатства за:
1 .

на длъжност

2 .

на длъжност

3 .

_________________ на длъжност

Кандидатът притежава протокол за психологична пригодност №
от _________ г. за _____________ :___________________във:
(доброволен резерв/военна служба)

1. Военно формирование___________________ на длъжност__________
2. Военно формирование___________________ на длъжност__________
3. Военно формирование___________________ на длъжност__________

Резултата да бъде изпратен на адреса н а______________ - гр.
пк.________ , ул.__________________ .
НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ____

2017 г.

ОБРАЗЕЦ!
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Per._______ /______ 201___г.
Екз.№___

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦВМК - ВМА
ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Уведомявам Ви, че кандидатът___________ ________________________
с ЕГН________________ от_____________ притежава експертно решение на
годността за военна служба с № __________ о т__________ г.
Кандидатствал е за:
1 .

на длъжност

2 .

;_______________________ на длъжност

3 .

]___________________________ на длъжност

Същият кандидатства и за:
1 .

на длъжност

2 .

на длъжност

3 .

_________ _______ ___________ на длъжност

Моля, да му бъде преиздадено ново експертно решение.
Резултатът да бъде изпратен на адрес:______________

НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ -

2017 г.

