
О Б Я В А
Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България

са обявени 3 (три) вакантни длъжности за военнослужещи във военни формирования
от състава на Военновъздушните сили, които следва да се заемат от лица изпълнявали военна служба.

Вакантните длъжности са следните:

1.МЛАДШИ ИНСПЕКТОР ПО ЛЕТАТЕЛНА ПОДГОТОВКА
В ОТДЕЛЕНИЕ „ЛЕТАТЕЛНА И ТАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА”.

Военно звание: Капитан / Старши лейтенант / Лейтенант.
Военно формирование: 24900 – София.
Изисквания за минимално образование и квалификация:
Висше военно училище, ОКС „Бакалавър” от професионално направление „Военно дело“, специалност
„Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво”.
Специфични изисквания на длъжността:
- придобита специализация от ВВУ летец-пилот;
- да е придобил степен на класна специалност „Военен пилот трети клас”;
- да е подготвен в състава на екипажа на транспортен самолет;
- завишени изисквания за физически и/или психически данни за работа в специфични условия - необходими
за летец-пилот.
2. ТЕХНИК НА САМОЛЕТ В ГРУПА „САМОЛЕТ, ДВИГАТЕЛ И ДЕСАНТНО ОБОРУДВАНЕ“
НА ЕСКАДРИЛА „ОПЕРАТИВНА ПОДГОТОВКА НА АВИАЦИОННАТА ТЕХНИКА“.

Военно звание: Старшина.
Военно формирование: 24900 – София.
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 (старшински) колеж
или учебен център.
3. СТАРШИ ОПЕРАТОР В „МИШЕНЕН КОМПЛЕКС С-75”.
Военно звание: Старши сержант.
Военно формирование: 34630 – Божурище.
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 (старшински) колеж
или учебен център.
Специфични изисквания на длъжността:
Квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V.
Кандидатите за вакантните длъжности 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.
За длъжностите може да кандидатстват и лица, които притежават по-високо военно звание по резерва или с една степен
по-ниско от изискващото се за длъжността, но са изпълнили изискванията на чл. 19 от ППЗОВСРБ (минимален престой
във военно звание), докато са били на военна служба.

Кандидатите подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 13.09.2021 г.

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

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


