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Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България са обявени 2 (две) вакантни длъжности за сержанти
в Съвместното командване на специалните операции,

които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).
ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ СА СЛЕДНИТЕ:

1. СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ І СТЕПЕН В ОТДЕЛ „БОЙНА ПОДГОТОВКА“.
Военно звание: Старшина.
Военно формирование: 32990 – Пловдив.
Изисквания за минимално образование и квалификация:
Средно образование и четвърта степен на професионална квалификация придобита в професионален
сержантски (старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ обучение в чужбина
или курс за придобиване на сержантско (старшинско) звание в професионален сержантски колеж.
Специфични изисквания на длъжността:
- Да притежава удостоверение за владеене на английски език STANAG 6001: 1-1-1-1.
- Да притежава степен за класна специалност не по-ниска от „Военен Парашутист – втори клас“.
2. „СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ІІ СТЕПЕН В ОТДЕЛ „ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, КООРДИНАЦИЯ
И ПЛАНИРАНЕ“.
Военно звание: Старши сержант, сержант, младши сержант.
Военно формирование: 32990 – Пловдив.
Изисквания за минимално образование и квалификация:
Средно образование и курс за придобиване на сержантско (старшинско) звание в професионален
сержантски (старшински) колеж или учебен център.
Специфични изисквания на длъжността: Да притежава свидетелство за управление на МПС кат. „С“.

Подробно с вакантните длъжности за СКСО може да се запознаете
на нашата фейсбук страница, на място във Военно окръжие – Сливен
и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:
1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
2. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано

наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
4. Да нямат друго гражданство;
5. На военна служба се приемат лица, които отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:
- 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.
- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределната
възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.

Кандидатите с постоянен адрес в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 06.01.2021 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

Адрес и телефон за информация: Военно окръжие – Сливен
гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4, телефон 088 454 13 55,Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен

Офис за Военен отчет в община Котел
гр. Котел, ул. “Професор Павлов“ № 30, ет.2
Телефон: 089 333 21 46


