СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ
1606 София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34

ОБЯВА
за длъжности в Съвместното командване на силите, определени за приемане на
служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или
висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс
1. Със заповед № ОХ-309/27.03.2019 г. на министъра на отбраната на
Република България са обявени 30 (тридесет) вакантни длъжности за приемане
на служба в доброволния резерв в Съвместното командване на силите (СКС),
съгласно Приложение № 1.
2. Кандидатите за приемане на служба в доброволния резерв за
длъжностите трябва да отговарят на изискванията на чл. 24 от Закона за резерва
на въоръжените сили на Република България, както следва:
2.1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго
гражданство;
2.2. да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния
резерв;
2.3. да притежават образование, съответстващо на изискванията на
длъжността;
2.4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
2.5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено
престъпление от общ характер;
2.6. да не са освобождавани от военна служба, поради наложено
дисциплинирано наказание „уволнение”;
2.7. да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв;
2.8. да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във
въоръжените сили при мобилизация;
2.9. в заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности,
съгласно Приложение № 1.
3. До 01.07.2019 г., кандидатите за длъжностите по Приложение № 1,
подават заявление до командира на военно формирование 22980-София, чрез
структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) по постоянен адрес, с
приложени към него:
3.1. автобиография;
3.2. заверени копия от диплома за завършено образование и/или
свидетелство за квалификация;
3.3. декларация за наличие/липса на трудово или служебно
правоотношение и копие на документ за трудов стаж (ако има такъв);
3.4. етапна епикриза от личния лекар и личния амбулаторен картон;
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3.5. документ от психодиспансер по местоживеене, удостоверяващ
психическото здраве;
3.6. свидетелство за съдимост;
3.7. декларация, че нямат друго гражданство, освен българско;
3.8. служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу тях
няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ
характер;
3.9. копие от военна книжка;
3.10. декларация, че желаят да бъдат приети на служба в доброволния
резерв с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в резерва (ако имат
такова);
3.11. декларация за наличие на обстоятелства по чл. 24, ал. 1, т. 5 от
ЗРВСРБ;
3.12. експертно решение, удостоверяващо годността за доброволна военна
служба, издадено от ЦВМК към ВМА;
3.13. други документи съобразно длъжността, за която кандидатстват.
4. Кандидатите да попълват заявленията четливо (с печатни букви), като
задължително да посочват адрес за кореспонденция, телефон и e-mail.
Кандидатите следва да посочват, къде се водят на военен отчет и
основанието за освобождаване им от военна служба.
5. До 19.07.2019 г. включително военните окръжия изпращат във военно
формирование 22980-София заявленията на кандидатите, комплектувани с
необходимите документи.
6. Конкурсът ще се проведе във военно формирование 22980-София от
22.07.2019 г. до 30.07.2019 г. по документи и събеседване с кандидатите при
отчитане на критериите по т. 7.
7. Критерии с оценки към тях, за извършване избора на кандидати за
заемане на обявените длъжности:
7.1. заемане по време на военната служба на същата или сходна на нея
длъжност, за която кандидатства. Оценява се с 20 точки;
7.2. прослужено време от кандидата на длъжност по т. 7.1. Оценява се с по
5 точки за всяка прослужена година;
7.3. за притежавана допълнителна квалификация от кандидата, свързана с
длъжността, за която се кандидатства (видно от удостоверение, диплома или др.
документи). Оценява се с 10 точки за всяка допълнителна квалификация, но не
повече от 20 точки;
7.4. преминато обучение в курсове по начална и/или специална военна
подготовка по чл. 59 от ЗРВСРБ. Оценява се с 10 точки;
7.5. участие в операции и мисии, извън страната. Оценява се с 10 точки за
мисия или операция в чужбина, но не повече от 30 точки.
Допълнителна информация Вие може да получите на телефон: 0292 28316.
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