ЗАПОВЕД
НА НАЧАЛНИКА НА Ц Е Н т А ^ О ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
0.02.2016 г.

№ РД-..1.Й^

гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ: Организация и ред за подбор на кандидатите, отговарящи
на изискванията на чл.59 от Закона за резерва на
въоръжените сили на Република България за обучение в
_________________ курсове за начална военна подготовка.___________________
На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на
Република България(ЗРВС), чл. 45-50 от Правилника за прилагане на Закона за
резерва на въоръжените сили на Република България и M3 № ОХ129/17.02.2016 г., с цел създаване на организация и ред за подбор на
кандидатите, отговарящи на изискванията за обучение в курсове за начална
военна подготовка,
ЗАПОВЯДВАМ:
1. До 07.03.2016 г. началниците на военни окръжия/отдели да изготвят
план за информационно-рекламна дейност за курсове по начална и специална
военна подготовка за студенти от висшите училища в страната и български
граждани без военна подготовка.
2. Военните окръжия, отдел „Столичен” и отдел „София област” да
набират български граждани без военна подготовка желаещи да получат
начална военна подготовка през 2016г. във военно формирование 22160-Плевен
в следните периоди на провеждане:
2.1. от 11.04. до 28.04.2016 г.;
2.2. от 10.10. до 28.10.2016 г..
3. Българските граждани без военна подготовка подават заявление във
военните окръжия/отдели на основание обявения „Каталог на курсовете по
начална и специална военна подготовка за 2016 г.”
Към заявлението да се прилагат следните документи:
3.1. автобиография;
3.2. копия от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация (копие от диплома за завършено
образование);
3.3. копие на лична карта;
3.4. лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус от
личния лекар, както и всякаква медицинска документация отнасяща се за
установено заболяване;
3.5. свидетелство за съдимост;
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3.6. декларации за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал.1, т.4-6 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
3.7. удостоверение от регионалния център за психично здраве
/психодиспансер/.
4. До 08.03.2016 г. началниците на военни окръжия със своя заповед да
назначат комисии в състава на които да бъде включен лекар в отделение по
военно-медицинска
експертиза
на
резервисти
към
Централната
военномедицинска
комисия(ЦВМК)-Военномедицинска
академия(ВМА)
обслужващ съответното военно окръжие. Комисиите да приемат и разгледат
заявленията и документите на желаещите по чл.59 от ЗРВС да се обучават в
курс за начална военна подготовка, като:
4.1. след разглеждане на документите комисията да изготви протокол. В
протоколите да се изписват:
4.1.1. всички подали документи;
4.1.2. подалите документи, отговарящи на изискванията;
4.1.3. подалите документи, неотговарящи на изискванията и основанието
за това.
4.2. документите на отговарящите на изискванията с копие от протокола
да се изпращат в Централно военно окръжие(ЦВО);
4.3. документите на кандидатите, които не отговарят на изискванията, се
връщат лично срещу подпис, като им се посочват изискванията, на които не
отговарят;
4.4. решението на комисиите за разглеждане на заявленията и
документите на кандидатите може да се обжалва в 7-дневен срок от
уведомяването им пред началника на Централно военно окръжие, като неговото
решение е окончателно.
5. Началниците на военни окръжия, отдел „Столичен” и отдел „Софияобласт” да:
5.1. предлагат на българските граждани притежаващи професии и
специалности, необходими за военните формирования от въоръжените сили и
структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВС на Република България да се обучават в
курсове за начална и специална подготовка;
5.2. организират приемането и регистрирането на документите на
кандидатите;
5.3. организират разясняването на изискванията на чл. 59 от ЗРВС за
участие, реда за приемане и провеждане на подготовката;
5.4. ежеседмично в петък до .13.00 часа да изпращат сведениеПриложение №2 на интернет-адрес: o.pavoka@comd.bg в Централно военно
окръжие за българските граждани без военна подготовка желаещи да се
обучават в курс по начална военна подготовка;
5.5. ежеседмично в петък до 13.00 ч. да изпращат информация на
интернет-адрес: s.lito@comd.bg в които да се попълват размерите на облеклата
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и обувките на кандидатите съгласно изпратената таблица с писмо per. № 25-059/25.01.2016 г.
5.6.
до 25.03.2016 г. и до 21.09.2016 г. да изпратят всички документи на
отговарящите на изискванията български граждани без военна подготовка и
копия от протоколите.
6. Назначавам комисия в отдел „Столичен” и отдел „София област” за
приемане и разглеждане на заявленията и документите на българските
граждани без военна подготовка желаещи да се обучават в курс по начална
военна подготовка във военно формирование 22160-Плевен:
Председател: полковник Димитър Петров Мешков;
Членове: 1. майор Борис Димитров Николов;
2. офицерски кандидат Радослав Цветанов Върбанов;
3. цивилен служител Даниела Михалова Толева;
4. цивилен служител Даниела Тодорова Георгиева;
5. доктор Радка Маринова Найденова.
7. Назначавам комисия в Централно военно окръжие за подбор на
българските граждани без военна подготовка желаещи да се обучават в курс по
начална военна подготовка във военно формирование 22160-Плевен:
Председател: полковник Люсиен Хараламбиев Тишев;
Членове: 1. полковник Велчо Петков Петков;
2. полковник ДимитЬр Петров Мешков;
3. полковник Венцислав Любенов Венков;
4. подполковник Бисер Георгиев Богданов;
5. подполковник Алексей Иванов Царков.
8. До 29.03.2016 г. и до 27.09.2016 г. назначената комисия в Централно
военно окръжие да класира кандидатите по чл. 59 от ЗРВС, отговарящи на
изискванията:
8.1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго
гражданство;
8.2. да са годни и психологически пригодни за военна служба;
8.3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
8.4. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено
престъпление от общ характер;
8.5. други специфични изисквания, които се определят за всеки курс,
съобразно образование и квалификация.
9. До 04.04.2016 г. и до 04.10.2016 г. заместник-началникът на Централно
военно окръжие да изпрати обобщен списък с имената на планираните за
начална военна подготовка в командването на Сухопътни войски.
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10. Началниците на военни 01фъжия/отдел „Столичен" и отдел „София
област” да организират уведомяването на зачислените в курсовете български
граждани за началото, мястото и продължителността на подготовката.
11. До 30.03.2016 г. началникът на сектор „Логистика и информационнотехническо осигуряване” в ЦВО да създаде организация за осигуряване на
оборотен фонд от униформени облекла и обувки във ВО-Плевен.
12. До 31.03.2016 г. началникът на сектор „Финанси” в ЦВО да осигури
необходимите финансови средства за провеждането на курсовете за начална
военна подготовка съгласно подпрограма 2.3.2. „Доброволен резерв от
въоръжените сили и военна подготовка на български граждани”.
13. На 11.04.2016 г. и 10.10.2016 г. началникът на ВО-Плевен от 08:00 до
10:00 ч. да организира обличането с униформено облекло на българските
граждани без военна подготовка във военно формирование 22160-Плевен. След
завършване на курсовете да осигури сдаването на зачисленото им вещево
имущество.
14. Успешно завършилите курса по началната военна подготовка полагат
военна клетва, присвоява им се военно звание й се вписват на военен отчет.
Настоящата ми заповед да се доведе до знанието на целия личен състав на
Централно военното окръжие и военните окръжия.
Изпълнението на заповедта възлагам на началниците на отдели/сектори в
Централно военно окръжие и началниците на военни окръжия.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-началника
на Централно военно окръжие - полковник Люсиен Хараламбиев Тишев.
Приложение № 1 - Образец на заявление от 1 /един/ лист несъдържащ
класифицирана информация.
Приложение № 2 - Сведение за българските граждани без военна
подготовка желаещи да се обучават в курс по начална военна подготовка от 1
/един/ лист несъдържащ класифицирана информация.

ЕИЖ ОКРЪЖИЕ
НТРАЛНО ВОЕННО

1^ЕОРГИ ПЕТКОВ

S^.^S,016г.
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Приложение № 1

ДО НАЧАЛНИКА НА
“ВОЕННО ОКРЪЖИЕ-

З А Я В Л Е Н И Е
за кандидатстване в курс за начална военна подготовка, организиран от
Министерството на отбраната по чл.59 от ЗРВС
О Т ....................................................................................................................... ЕГН.

с постоянен адрес обл....................................... . гр.............................. .
бул./ул..............................................................№ , Ж .К ................................ бл.
, вх.
ет. , ап.
настоящ адрес/живущ в обл........................................ гр........................ .
бул./ул........................................................ № , Ж .К ............................ f бл............. , в х . е т . .., ап—
телефон за контакти:.................................................................
E-mail адрес за контакти:............................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,
Във връзка с обявения за провеждане курс за начална военна
подготовка, организиран от Министерството на отбраната заявявам желанието
си за участие през периода......................................................2016 г.
Прилагам следните документи:
1. автобиография;
2. копия от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация (копие от диплома за завършено
образование);
3. копие на лична карта;
4. лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус от
личния лекар, както и всякаква медицинска документация отнасяща се за
установено заболяване;
5. свидетелство за съдимост;
6. декларации за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал.1, т.4-6 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
7. удостоверение от регионалния център за психично здраве
/психодиспансер/.

................ 2016г.

гр....................................

С УВАЖЕНИЕ:
_______________

ОБРАЗЕЦ
Приложение 2

СВЕДЕНИЕ
за българските граждани без военна подготовка желаещи да се обучават в курс по начална военна подготовка
от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ/ ОТДЕЛ "СТОЛИЧЕН" И "СОФИЯ-ОБЛАСТ"-............................
относно M3 № ОХ-129/17.02.2016г. към
.
.2016г.

ВО/ ОТДЕЛ
"СТОЛИЧЕН",
"СОФИЯ-ОБЛАСТ"

кандидати,
подали
документи за
кандидатстване
мъже

ВО - .........
ОТДЕЛ.....

жени

документи на кандидати изпратени до ЦВО
кандидати,
кандидати,
отговарящи на неотговарящи I период 11.04.- II период 10.10.възраст на кандидатите
изискванията на изискванията 28.04.2016 г.
28.10.2016 г.
мъже

жени

мъже

жени
-

мъже

жени

мъже

жени

< 2 0 г.

< 3 0 г.

> 3 0 г.

