О Б Я В А
Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България
са обявени 2 (две) вакантни длъжности за войници в Командването за логистична поддръжка.
Вакантните длъжности са следните:
1. „МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА И СПОРТ”.
Военно звание: Редник 3-ти клас, редник 2-ри клас, редник 1-ви клас.
Военно формирование: 22970 – София.
Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование.
Специфични изисквания за заемане на длъжността:
- Да отговаря на изискванията на чл. 141 от ЗОВСРБ.
- Да е състезател в спортна дисциплина - „ПЛУВАНЕ”.
- Да е призьор от държавните първенства по съответния вид спорт от последните две първенства, както и медалист или
финалист от Световни и Европейски първенства или Олимпийски игри.
- Да участва активно в олимпийски игри или световни, европейски или републикански първенства.
- Задължително трябва да фигурира в състезателните протоколи от последната спортно-състезателна година.
- Да е включен в състава на националните отбори за мъже (жени) или младежи (девойки).
2. „МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА И СПОРТ”.
Военно звание: Редник 3-ти клас, редник 2-ри клас, редник 1-ви клас.
Военно формирование: 22970 – София.
Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование.
Специфични изисквания за заемане на длъжността:
- Да отговаря на изискванията на чл. 141 от ЗОВСРБ.
- Да е състезател в спортна дисциплина - „БИАТЛОН”.
- Да е призьор от държавните първенства по съответния вид спорт от последните две първенства, както и медалист или
финалист от Световни и Европейски първенства или Олимпийски игри.
- Да участва активно в олимпийски игри или световни, европейски или републикански първенства.
- Задължително трябва да фигурира в състезателните протоколи от последната спортно-състезателна година.
- Да е включен в състава на националните отбори за мъже (жени) или младежи (девойки).
Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:
1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.
2. Да не са по-възрастни от 40 (44) години.
ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването
на договора за военна служба не са навършили 40 (44) години.
Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят
на следните условия:
- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея
по дисциплинарен ред.
- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.
Кандидатите доказват горепосочените обстоятелства с копие на заповед за освобождаване от военна служба.
3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба.
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство
за умишлено престъпление от общ характер.
5. Да нямат друго гражданство.

Кандидатите с постоянен адрес в област Сливен,
подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до

12.11.2021 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят от Военно окръжие – Сливен
и Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.
Адреси и телефони за информация:
Военно окръжие – Сливен
гр. Сливен
бул. „Генерал Скобелев” № 4
телефон 088 454 13 55
Фейсбук профил:
Военно Окръжие Сливен
Инстаграм профил: vo_sliven

Офис за ВО – Нова Загора
гр. Нова Загора
ул. „Сан Стефано” № 11
телефон 088 470 23 14

Офис за ВО – Котел
гр. Котел
ул. „Професор Павлов” № 30, ет. 2
телефон 089 333 21 46

Офис за ВО – Твърдица
гр. Твърдица
пл. „Свобода” № 1
телефон 088 470 23 14

