ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ДОБРИЧ
9300, гр.Добрич, бул. „Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058 664764

ОБЯВА
за провеждане на конкурс
за приемане на военна служба
Със заповед № ОХ-866/23.10.2018 г. на министъра на отбраната на Република
България е обявена за вакантна длъжността „администратор в сектор „логистично
осигуряване”“ от състава на Централно Военно Окръжие.
Длъжността е за офицер и следва да се заеме след провеждане на конкурс за
приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в
страната или в чужбина.
1. Военно звание за заемане на длъжността лейтенант, старши лейтенант, капитан.
2. Място за изпълнение на задълженията, В.Ф. 54200 – гр. София.
3. Изисквания за минимално образование и квалификация – ОКС – „бакалавър” по специалност
от професионално направление „икономика” от област на висше образование „Социални, стопански
и правни науки”.
4. Минимално ниво на достъп до класифицирана информация – Секретно.
5. Към заявленията да се прилагат следните документи:
5.1. автобиография
5.2. копия от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна
квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
5.3. копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (книжка за
пенсионни документи);
5.4. свидетелство за съдимост за работа в МО;
5.5. декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от ЗОВСРБ;
5.6. декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по- ниско военно звание от
притежаваното от тях в запаса (ако притежават по- високо);
5.7. съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на личните данни);
5.8. копие от военноотчетна книжка (ако притежава, такава);
5.9. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което
да е видно, основанието за прекратяване на договора за военна служба и датата за отчисляване от
списъчния състав;
5.10. копие на заповед за освобождаване от военна служба, (ако са изпълнявали такава). Кадрова
справка сверена с АСК от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет.
5.11. удостоверение от съответната структура на ЦВО, 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 за служба в доброволния резерв);
5.12. експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната
военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА).
5.13. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ДО 26.11.2018г.
Повече информация за участие в конкурса може да получите от офиса за водене на
военен отчет към общината или на телефон: 0888/ 321 253, както от сайтовете на:
Централно военно окръжие : www.comd.bg и МО : www.mod.bg
Образци от формулярите и подробностите за кандидатстване са изложени
във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764,
където се подават необходимите документи.

