ЗАПОВЕД
НА
МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
03.05.2019 г.
Съдържание:

№ ОХ - 431

гр. София

Обявяване на вакантни длъжности във военни
формирования от състава на Сухопътните войски за
приемане на военна служба на лица, завършили
граждански средни или висши училища в страната и в
чужбина

На основание чл. 26, т. 6, чл. 31, ал. 1, чл. 144, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), чл. 2, т. 3,
чл. 4, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ),

З А П О В Я Д В А М:
1. Обявявам допълнително 164 (сто шестдесет и четири) вакантни
длъжности във военни формирования (в. ф.) от състава на Сухопътните
войски, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на
военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в
страната и в чужбина, по реда и условията определени в МЗ № ОХ176/15.02.2019 г., както следва:
1.1. за в. ф. 28610 – София, съгласно Приложение № 1;
1.2. за в. ф. 24150 – Стара Загора, съгласно Приложение № 2;
1.3. за в. ф. 34750 – Карлово, съгласно Приложение № 3;
1.4. за в. ф. 22160 – Плевен, съгласно Приложение № 4;
1.5. за в. ф. 26400 – Благоевград, съгласно Приложение № 5;
1.6. за в. ф. 22220 – Сливен, съгласно Приложение № 6;
1.7. за в. ф. 24490 – Асеновград, съгласно Приложение № 7;
1.8. за в. ф. 42600 – Мусачево, съгласно Приложение № 8;
1.9. за в. ф. 28330 – Смолян, съгласно Приложение № 9;
1.10. за в. ф. 46690 – Пловдив, съгласно Приложение № 10.
2. Допълнителните длъжности по т. 1 от настоящата заповед да се
окомплектоват от кандидатите, подали документи и успешно преминали
етапите от конкурса за съответните военни формирования по т. 1 от МЗ
№ ОХ-176/15.02.2019 година.

3. Комисиите за провеждане на конкурса, назначени по изискванията на
т. 5.2 на МЗ № ОХ-176/15.02.2019 г. за съответните военни формирования да
проведат допълнителни беседи с кандидатите по т. 2 от настоящата заповед,
но некласирани за заемане на вакантни длъжности, по низходящ ред на
притежавания бал. Беседите да се протоколират по реда на т. 17.4 от МЗ
№ ОХ-176/15.02.2019 г.
Изпълнението на заповедта възлагам на командира на Сухопътните
войски, на командирите на военни формирования 28610 – София, 24150 –
Стара Загора, 34750 – Карлово, 22160 – Плевен, 26400 – Благоевград, 22220 –
Сливен, 26240 – Сливен, 24490 – Асеновград, 42600 – Мусачево, 28330 –
Смолян и 46690 – Пловдив и на началника на Централно военно окръжие
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