
О Б Я В А 

за провеждане на конкурс  

за приемане на военна служба 
  Със заповед № ОХ-951/23.11.2018 г. на министъра на отбраната на Република 

България са обявени, за заемане след провеждане на конкурс от лица, изпълнявали 

военна служба  (кадрова военна служба), 7 (седем) длъжности за офицери и 1 (една) 

длъжност за сержанти от състава на сухопътни войски, както следва : 
 

І. За офицери: 

В.Ф. 48340 - Карлово : 

- Помощник-началник на отделение „Комуникационни и информационни системи“ 

В.Ф. 22160 – Плевен: 

- Командир на Рота за осигуряване 

В.Ф. 54060 – Шумен: 

- Командир на Комендантски взвод в Щабна рота 

- Командир на Взвод за подвоз на течни товари в Логистична рота 

В.Ф. 26240 – Сливен: 

- Командир на Комендантски взвод в Щабна рота 

- Заместник-командир на Щабна рота, той и командир на Свързочен взвод 

В.Ф. 26260 – Сливен: 

- Командир на Трети танков взвод в Първа танкова рота 

 

 

ІІ. - За сержанти: 

  В.Ф. 34840 – Карлово: 

- Заместник-командир на първи механизиран взвод, той и командир на първо 

механизирано отделение в трета механизирана рота 

 

Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията 

на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ. 

За длъжностите може да кандидатстват и лица, притежаващи по-високо военно 

звание по резерва или с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността, ако са 

изпълнили изискванията на чл. 19 от ППЗОВСРБ (минимален престой във военно звание), 

докато са били на военна служба (кадрова военна служба). 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ДО 28.12.2018г.- вкл. 
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. 
 

 

 

              ЦЕНТРАЛНО  ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ДОБРИЧ 

9300, гр.Добрич, бул. „Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058 664764 

http://www.comd.bg/
http://www.mod.bg/

