
 

 

 

 

  СРОЧНА СЛУЖБА В 

ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ  
  

    Със заповед № ОХ-857/27.09.2021г.  на Министъра на отбраната са обявени 150 /сто и 
петдесет/ длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български 

граждани, а срокът за приемане на документи е до 22 октомври т.г.  
Изпълнението на срочната служба в доброволния резерв ще започне на 10 януари 2022 г. 

Срочната служба в доброволния резерв се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца. Тя 
включва последователно преминаване на следните етапи: 

- начална военна подготовка; 
- специална военна подготовка; 

- изпълнение на задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили. 
За времето на срочната служба резервистите ще получават заплата според заеманата 

длъжност и присвоеното военно звание. 
На срочна служба в доброволния резерв се приемат пълнолетни български граждани, 

които отговарят на следните изисквания: 
- да имат завършено най-малко основно образование; 
- да са годни за служба в доброволния резерв; 

- да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв; 
- 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 нямат друго гражданство; 

- да не навършват 40 години в годината на кандидатстване; 
- да нямат премината военна служба, срочна служба или съответната степен на военна 

подготовка. 
Подборът и класирането на кандидатите за срочна служба в доброволния резерв се 

извършва от комисии във военните окръжия. 
 

Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може 

да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (вторник и четвъртък) и в стая 112 на община 
Кнежа (понеделник, сряда, и петък). 

На сайта на Министерството на отбраната в секция документи: 

https://www.mod.bg/bg/documents.html 

На сайта на община Червен Бряг в секция обяви: 

http://chervenbryag.bg 
На сайта на община Кнежа в секция новини: 

http://www.kneja.acstre.com 
За справки: 

GSM 0886851886,  
във Военно Окръжие Плевен -Тел. 064822921 

 

 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН 

Община Червен Бряг и Община Кнежа 

http://chervenbryag.bg/
http://www.kneja.acstre.com/

