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ИНФОРМАЦИЯ
за обявяване на вакантна длъжност за цивилен служител
във Военно окръжие П степен - Търговище по Кодекса на труда
Населено място:
гр. Търговище
Структура / в.ф.:
Военно окръжие II степен - Търговище - в.ф. 52920
Минимална образователно-квалификационна степен:
Средно образование.
Наименование на длъжността:
•
Оперативен дежурен - на срочен трудов договор до 31.12.2022 г.
Крайна дата за подаване на формуляри:
10.08.2022 г.
.................
Описание и основни изисквания за длъжността:
Осигурява въоръжена охрана на административната сграда на Военно
окръжие II степен - Търговище. Осигурява пропускателен режим, както и
контрол на достъпа до зоните за сигурност. Притежаване на валидно
разрешение За достъп до класифицирана информация и валидно разрешение за
боравене с огнестрелно оръжие.
Професионален опит: Предимство имат кандидати с разрешение за
достъп до класифицирана информация.
Категория труд - трета.
Основно месечно възнаграждение - 710 лв.
Допълнителни възнаграждения и социални придобивки :
- за трудов стаж и професионален опит;
- за работа в МО;
- пари за облекло - ежегодно се определят със заповед на Министъра на
отбраната;
.
- порционни пари - определят се със заповед на Министъра на
отбраната.
Място за изпълнение на длъжността:
Военно окръжие II степен - Търговище, 7703, гр. Търговище, ул. „Трети
март“ № 40Б.
Документи за постъпване на работа:
1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно
окръжие I степен - Варна) —по образец.
2. Автобиография (CV).
%
3. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар - оригинал.
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4. Медицинско свидетелство за работа, заверено от Областен диспансер
за психични заболявания - оригинал.
5. Заверени копия от документи за придобита образователноквалификационна степен.
6. Заверено копие на трудовата книжка или друг документ за трудов
стаж.
7. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал.
1, т. 2 от Закона за защита на личните данни).
8. Свидетелство за съдимост (за постъпване на работа в структурите на
Министерство на отбраната) - издава се служебно.
9. Снимки с размер 4.5 см. на 3.5 см. - 3 броя.
Само одобрените кандидати ще бъдат уведомени.
Документи се подават в регистратурата на Военно окръжие II степен —
Търговище на адрес: 7703, гр. Търговище, ул. „Трети март‘* № 40Б, тел.
060162431.
За допълнителна информация:
- подполковник Диян Вълчев - тел. 0887881577;
- цивилен служител Михаела Петрова —тел. 0882552010.
НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ I СТЕПЕН - ВАРНА
СВЕТОСЛАВ ПОПОВ
/ 1 .б У -.2 Ш т .
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