ОБЯВА
за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за
резервисти във военно формирование 26340 - София

курс
Англииски
“CISCO
език
мрежи”

С

1

Англииски
език

С

1

Англииски
език

С

1

3.

26340
София

“Специалист по
системен софтуер”

капитан

Специалист по
комуникационни
20.05.
системи, специалист по
висше
2013 г.
информационни
системи

ЗАБЕЛЕЖКА/ СПЕЦИФИЧНИ
ИЗИСКВАНИЯ

БРОИ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

МИНИМ.ИЗИСКВАНО
РАЗРЕШЕНИЕ/ СЕРТИФИКАТ
(НАТО) ЗА ДОСТЪП

ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
ВИД И НИВО
СЪГЛАСНО STANAG 6001

капитан

Специалист по
комуникационни
20.05.
системи, специалист по
висше
2013 г.
информационни
системи
Специалист по
комуникационни
20.05.
системи, специалист по
висше
2013 г.
информационни
системи

ИЗИСКВАНЕ ЗА
ДОПЪЛНИТЕЛНА
ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ

„Специалист по
мрежова сигурност”

ИЗИСКВАНИЯ ЗА
МИНИМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
И КВАЛИФИКАЦИЯ

26340
София

2.

ДАТА ОТ КОЯТО
ДЛЪЖНОСТТА Е
ВАКАНТНА

майор

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВОС

26340
София

Началник на сектор
„Кибер отбрана ” в
Комуникационноинформационен
център

1.

ЗВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ЗАЯВЕНАТА ДЛЪЖНОСТ
ЗА РЕЗЕРВИСТ

№

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ,
ДИСЛОКАЦИЯ

1. Със заповед № ОХ - 380/28.05.2013 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за
резервисти във военно формирование 26340 - София, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурс:

CISCO сертификат
и
Документ за
владеене на
англииски език
Документ за
владеене на
англииски език;
Притежаването на
диплом или
сертификат за
допълнителна
професионална
квалификация по
съответната
специалност е
предимство
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4.

5.

26340
София

26340
София

“Старши специалист
I степен по приложен
софтуер”

Специалисти по ремонт
и поддръжка на
технически средства за 20.05.
средно
изграждане на
2013 г.
комуникажионни
системи и мержи
“Администратор на
Редник Специалисти по ремонт
операционни системи 3-ти клас
и поддръжка на
и бази данни”
технически средства за
изграждане на
комуникажионни
20.05.
средно
системи и мержи;
2013 г.
Специалист по
експлоатация на
информационни
системи

Старши
сержант

Англииски
език

С

2

Англииски
език

С

6

ЗАБЕЛЕЖКА/ СПЕЦИФИЧНИ
ИЗИСКВАНИЯ

БРОИ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

МИНИМ.ИЗИСКВАНО
РАЗРЕШЕНИЕ/ СЕРТИФИКАТ
(НАТО) ЗА ДОСТЪП

ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
ВИД И НИВО
СЪГЛАСНО STANAG 6001

ИЗИСКВАНЕ ЗА
ДОПЪЛНИТЕЛНА
ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА
МИНИМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
И КВАЛИФИКАЦИЯ

ДАТА ОТ КОЯТО
ДЛЪЖНОСТТА Е
ВАКАНТНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВОС

ЗВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ЗАЯВЕНАТА ДЛЪЖНОСТ
ЗА РЕЗЕРВИСТ

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ,
ДИСЛОКАЦИЯ

№

Документ за
владеене на
англииски език;
Притежаването на
диплом или
сертификат за
допълнителна
професионална
квалификация по
съответната
специалност е
предимство

2. Конкурса ще се проведе по документи при спазване на изискванията на ЗРВСРБ , ППЗРВСРБ и заповед № ОХ 380/28.05.2013 г.
3. Кандидатите за участие в конкурсите да отговарят на следните изисквания:
3.1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
3.2. да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;
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3.3. да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
3.4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
3.5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
3.6. да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
3.7. да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв;
4. Срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв в съответната териториална структура
за водене на военния отчет – до 09.08.2013г. включително;
5. Срок за провеждане на конкурсите – до 30.08.2013г.
6. Кандидатите за участие в конкурса да подадат заявление до съответния началник на териториална структура за водене на
военния отчет по постоянен адрес, с приложени към него:
6.1. автобиография;
6.2. заверени копия от диплома за завършено образование и/или свидетелство за квалификация;
6.3. декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение и копие на документ за трудов стаж (ако има
такъв);
6.4. лична амбулаторна карта и етапна епикриза от личния лекар;
6.5. документ от психо-диспансер (център за психично здраве) по местоживеене, удостоверяващ психическото здраве;
6.6. свидетелство за съдимост;
6.7. декларация, че нямат друго гражданство освен българско;
6.8. служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу тях няма образувано наказателно производство за
умишлено престъпление от общ характер;
6.9. свидетелство за завършен курс по начална и/или специална военна подготовка и копие от военна книжка (за тези,
които притежават);
6.10. 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);
6.11. декларация, че е съгласен да участва в операции или мисии извън страната;
6.12. други документи съобразно изискванията на длъжността, за която кандидатстват.
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