
ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
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ДОБРОВОЛЕН РЕЗЕРВ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



Какво e да си резервист?

1. Преимущества.

2. Социални, здравни и финансови преференции.

3. Изисквания за кандидатстване.

4. Необходими документи.

5. Обучение и реализация.
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ПРЕИМУЩЕСТВА :

 Обучение и квалификация;
 Предимство при приемане на военна служба и при постъпване на 

обучение във военни училища, при равни други условия;
 Получава възнаграждение в размер на едно основно месечно 

възнаграждение в съответствие с присвоеното му военно звание и 
степен, изискващо се за длъжността, за която е сключен договора;

 Ползване на болниците за долекуване, продължително лечение и 
рехабилитация и почивните бази на Министерството на отбраната, при 
условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;;

 Участие в операции и мисии в състава на военно формирование 
съгласно подписания договор или допълнително споразумение към него. 

 Резервист, който в договора е поел задължение да участва в мисии и 
операции извън страната, за всяка навършена година на разположение 
за активна служба получава възнаграждение в размер на основното 
месечно възнаграждение по ал. 2, умножено по 1.5. 
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   ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 1. Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго 
гражданство. 

 2.  Да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв. 
 3.  Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността. 
 4.  Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 
 5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено 
престъпление от общ характер. 

 6.  Да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно 
наказание "уволнение“.

 7.   Да имат необходимото разрешение за достъп до класифицирана информация. 
 8.   Да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв по ал.6. 

 Пределната възраст за служба в доброволния резерв: 
 1.  За войниците (матросите) и сержантите (старшините) - 55 години; 
 2.  За офицерските кандидати и офицерите - 60 години. 
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Ако отговаряте на изискванията и имате желание:Ако отговаряте на изискванията и имате желание:

Вие можете да застанете до нас под знамената на Вие можете да застанете до нас под знамената на 
Българската армия, като се включите на служба в Българската армия, като се включите на служба в 

доброволния резерв!доброволния резерв!
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Ако обичате 
екстремните усещания:

Вие можете да 
станете резервист!
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Ако техниката е 
Вашата страст :

Вие можете да 
станете резервист!
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Ако сте специалист по електроника:

Вие можете да 
станете резервист!
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Ако Ви привлича небесната шир:

Вие можете да 
станете резервист!
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Ако Ви привлича морската шир:

Вие можете да 
станете резервист!



КАКВИТО СПОСОБНОСТИ И ИНТЕРЕСИ 
ДА ИМАТЕ ...

ВИЕ ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 
–  СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА 

БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
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              НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление до съответния началник на териториална структура за водене на военния 

отчет по постоянен адрес, с приложени към него:
1.1. автобиография;
1.2. заверени копия от диплома за завършено образование и/или свидетелство за 

квалификация;
1.3. декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение и копие на 

документ за трудов стаж (ако има такъв);
1.4. етапна епикриза от личния лекар и личен амбулаторен картон;
1.5. документ от психо-диспансер по местоживеене, удостоверяващ психическото здраве;
1.6. свидетелство за съдимост;
1.7. декларация, че нямат друго гражданство освен българското; 
1.8. служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу тях няма 

образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
1.9.  свидетелство за завършен курс по начална и/или специална военна подготовка и 

копие от военна книжка (за тези, които притежават);
1.10.  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);
1.11.  декларация, че е съгласен да участва в операции или мисии извън страната;
1.12.  други документи съобразно изискванията на длъжността, за която кандидатстват.
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(Образците от документите се предоставят от военните окръжия и 
областните военни отдели.)
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ПОДГОТОВКА НА РЕЗЕРВИСТИТЕ ОТ 
ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

НАЧАЛНА
и

СПЕЦИАЛНА 
ВП - 90 уч.ч. КУРСОВЕ

 ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ
 И 

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ
до 30 дни

В
СЪСТАВА

НА В.Ф.

ЗА 
ОПЕРАЦИИ 
И МИСИИ 

ИЗВЪН 
СТРАНАТА



ОБУЧЕНИЕ НА РЕЗЕРВИСТИТЕ

НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА - Провежда се в Единния център за начална 
подготовка в зависимост от потребностите на въоръжените сили по учебни планове и 
програми, утвърдени от началника на отбраната по предложение на командващия на 
Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили или от 
ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. 
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СПЕЦИАЛНАТА ВОЕННА ПОДГОТОВКА - Провежда се в специализирани учебни 
центрове и във военни формирования по учебни планове и програми, утвърдени от 
началника на отбраната по предложение на командващия на Съвместното командване 
на силите, командирите на видовете въоръжени сили или утвърдени от ръководителите 
на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. 



ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
гр. СОФИЯ, ул. ”Г. БЕНКОВСКИ” № 12

КОЛЕКТИВНАТА ВОЕННА ПОДГОТОВКА - Организира се и провежда 
от командирите (началниците) на военните формирования или от 
ръководителите на структури под формата на тактически учения и 
тренировки, командирски сборове, комплексни занятия и командно-щабни 
учения. 



СЛУЖБА ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

При участие в мисии в състава на български формирования  
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ИЗБОРЪТ Е ВАШ !

Съдействие при подготвяне на 
документите ще ви окажат във 
военните окръжия, областните 
военни отдели и офисите им в 
общините/районите;
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ЗА КОНТАКТИ В ПЛОВДИВ:
 ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ПЛОВДИВ

ОБЛАСТЕН  ВОЕНЕН  ОТДЕЛ - ПЛОВДИВ
гр. Пловдив 4000

ул. “Велико Търново” № 75
Тел. 032/63 28 71 

ОФИСИ ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В РАЙОНИТЕ НА ГРАД ПЛОВДИВ
,,ЦЕНТРАЛЕН”- ул.,,Йоаким Груев”№ 13,тел.032 635 358,GSM 0878 743 090

,,ИЗТОЧЕН”- ул.,,Лев Толстой”№ 2,тел.032 635 338,GSM 0878 743 092
,,ЗАПАДЕН”- ул. ,,Солунска”№ 8,тел. 032 642 209,GSM 0878 743 093

,,СЕВЕРЕН”- бул.,,Марица”№ 57,вх.4,тел.032 951 000,GSM 0878 743 090
,,ЮЖЕН”- ул.,,Райко Жензифов”№ 10,тел.032 697 110,GSM 0878 743 092

,,ТРАКИЯ”- бул. ,,Освобождение”№ 63,тел. 032 682 363,GSM 0878 743 093
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ЦВО
Отдел 
„Столичен”

ВО - София

ОВО

ОВО

ОВО

ОВО

ВО - Пловдив

ВО-Ст.Загора

ОВО

ОВО

ОВО

ОВО

ОВО

ОВО

ВО - Сливен ОВО

ОВО

ВО - Враца

ВО - Варна

ВО - Плевен

ВО - 
Русе

ОВО

ОВО

ОВО
ОВО

ОВО

ОВО

ОВО

ОВО

ОВО

ОВО

ОВО

ОВО

ОВО

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

               Елате при нас, 
            и станете

             резервисти!
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