
О Б Я В А 

за приемане на военна служба на лица  

завършили граждански средни или висши училища в 

страната и в чужбина  
 

Със заповед № ОХ-655/17.07.2019 г. на министъра на отбраната на 

Република България са обявени за заемане след провеждане конкурс от 

лица завършили граждански средни или висши училища в страната и 

чужбина, 60 (шестдесет) вакантни длъжности в състава на Националната 

Гвардейска част – гр. София, длъжности, както следва: 
 

1. „Гвардеец“ – 50 (петдесет) длъжности. Военно звание за длъжността: редник 

1-ви, 2-ри или 3-ти клас. Необходимо минимално образование и квалификация: 

средно. Ръст:175-185см., БМИ от 20 до 30%, без белези и татуировки по видимите 

части на тялото. 
 

2. „Номер от разчет“ - 1 (една длъжност). Военно звание за длъжността: редник 

1-ви, 2-ри или 3-ти клас. Необходимо минимално образование– средно. 
 

3. „Младши шофьор“ –  (девет) длъжности, от които: 

- Със свидетелство за управление на МПС категория „Д“ – 4 (четири) длъжности 

- Със свидетелство за управление на МПС категория „С+Е“ – 1 (една) длъжност 

- Със свидетелство за управление на МПС категория „С“ – 4 (четири) длъжности 

 Военно звание за длъжността: редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас. Необходимо 

минимално образование– средно, водач на МПС кат.“D“. 
 

 

Място за изпълнение на службата за всички длъжности: - В.Ф. 54800 - София 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ДО 08.05.2019г. 
 

Повече информация за участие в конкурса може да получите от офиса за 

водене на военен отчет към общината или на   телефон: 0888/ 321 253, 

както от сайтовете на: 

Централно военно окръжие : www.comd.bg  и 

                   Министерство на отбраната : www.mod.bg 

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са 

изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, 

тел. 058/664 764, 

където се подават необходимите документи. 
 

 

 

              ЦЕНТРАЛНО  ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ДОБРИЧ 

9300, гр.Добрич, бул. „Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058 664764 

http://www.comd.bg/
http://www.mod.bg/

