
З А П О В Е Д
НА

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

ЙГМ ..2022 г. № ОХ -/f13JZj гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ: Обявяване на длъжности, определени за приемане на
служба в доброволния резерв на български граждани, 
освободени от военна служба и срочна служба в 
доброволния резерв, без провеждане на конкурс. .

На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили 
на Република България (ЗОВСРБ), чл. 25, ал. 1 и 5 и чл. 59к, т. 2 от Закона 
за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ), чл. 4, 
ал. 9 от Правилника за прилагане на ЗРВСРБ,

З А П О В Я Д В А М :

1. Обявявам длъжности, определени за приемане на служба в
доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба и 
срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс, съгласно 
Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3. ^

2. Командирите на Сухопътните войски и Военноморските сили да 
организират изпращането на ежемесечна информация за комплектуване на 
длъжности по т. 1 до началника на Централно вренно окръжие.

3. Командирите на военни формирования да запознаят с
длъжностите по т. 1, военнослужещи, на които им предстои прекратяване 
на договора за военна служба/срочна служба в доброволния резерв, като 
им предложат подходящи длъжности, за които да сключат договори за 
служба в доброволния резерв. За предлаганите длъжности да се изготвя 
протокол от беседа. .

4. Български граждани, освободени от военна служба и служба в 
доброволния резерв, да подават документи за сключване на договор за 
служба в доброволния резерв' на длъжностите по т. 1 не по-късно от 
27.10.2023 г.



5. Сключването на договори за служба в доброволния резерв, без 
провеждане на конкурс?да се осъществява в съответствие с M3 № ОХ-1224 
от 29.11.2017 г. • ‘ ' .

, 6. Началникът на Централно военно окръжие да организира:
6.1. Публикуването и ежемесечното актуализиране на обявените

длъжности по т. 1 на интернет страницата^на Централно военно окръжие.
6.2. Провеждането на рекламно-информационна дейност за' 

набиране на български граждани, освободени от военна служба и срочна
V Iслужба в доброволния резервна приемане на служба в доброволния резерв.

6.3. Приемането и комплектуванетоуна подадените документи от 
кандидати (българските граждани, освободени' от, военна служба и срочна 
служба в доброволния резерв) за служба в доброволния резерв и 
изпращането им до военното формирование, където е разкрита длъжността.

6.4. Изпращане в дирекция „Управление на човешките ресурси в 
отбраната“ на анализ на дейностите по набиране на кандидати за служба в 
доброволния резерв по настоящата заповед до 06.12.2023 г.

7. Началникът на военно формирование 26340 - София да
публикува заповедта в комуникационно-информационната система
„ЩИТ“.

Изпълнението на заповедта възлагам на ръководителите на 
структури по чл. 60д, ал. 1 и по чл. 78 (с изключение на Служба „Военно 
разузнаване“ и Служба „Военна полиция“)ют ЗОВСРБ. ' ,

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

дамитър стоянов
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ЗАЯВКА
за комплектуването с резервисти на длъжности във военни формирования от състава на Сухопътни войски през 2023 г

Приложение № 1
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ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28330 - СМОЛЯН

1 28330-Смолян
Специалист по 

разузнаване

старш и сержант 
сержант

младш и сержант
Специалисти по разузнаване 01.01.2019Г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изискава не се изискава п 1

2 28330-Смолян

Старш и помощ ник- 
началник в 
отделение 

"Планиране, 
бюджетиране и 

оперативна 
съвместимост с 

НАТО"

капитан
старш и лейтенант

Организазация и 
управление на тактическите 

формирования 
специализация 

мотопехотни и танкови 
подразделения

01.01.2019Г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
не се изискава не се изискава

С
NS

EUS
2

3 28330-Смолян

Специалист по 
комуникационни и 

информационни 
системи в отделение 
"Комуникационни и 

информационни 
системи"

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти по 
комуникационни системи

01.01.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изискава не се изискава п 1
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4 28330-Смолян

Специалист по 
бойна подготовка в 

отделение 
"Подготовка"

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти от 
мотопехотни войски

01.01.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изискава не се изискава П 1

5 28330-Смолян

М ладш и специалист 
по екплоатацията на 

ко муникацио нни 
системи в звено 

"Радиокомуникации 
" на

Комуникационно-
информационен

възел

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалист по 
експлоатация на радио и 

сателитни системи
01.01.2019г. средно не се изискава не се изискава П 1

6 28330-Смолян
Командир на разчет 

на теж ка
гранато хвъргачка

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 

полевата артилерия
01.01.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изискава не се изискава П 3

7 28330-Смолян
М ерач на теж ка 

гранато хвъргачка
ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 

полевата артилерия
01.01.2019г. средно не се изискава не се изискава Сл.П 3

8 28330-Смолян
Н омер от разчет на 

теж ка
гранато хвъргачка

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 

полевата артилерия
01.01.2019г. средно не се изискава не се изискава Сл.П 6

9 28330-Смолян М ладш и ш офьор
редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил 01.01.2019г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат."С"

не се изискава Сл.П 5

10 28330-Смолян
Командир на разчет 

на зенитна 
установка

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти от бойните 
разчети на ЗРК

01.01.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изискава не се изискава П 1

11 28330-Смолян
М ерач в ренитна 

установка
ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти от бойните 
разчети на ЗРК

01.01.2019г. средно не се изискава не се изискава Сл.П 1

12 28330-Смолян
П оставач в зенитна 

установка

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти от бойните 
разчети на ЗРК

01.01.2019г. средно не се изискава не се изискава Сл.П 1

13 28330-Смолян
П ълнач в зенитна 

установка

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти от бойните 
разчети на ЗРК

01.01.2019г. средно не се изискава не се изискава Сл.П 2
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14 28330-Смолян
Командир на 

линейно- кабелен 
взвод

капитан
старш и лейтенант 

лейтенант

Организазация и 
управление на тактическите 

формирования 
специализация КИС

28.03.2020г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
не се изискава не се изискава С 1

15 28330-Смолян

Заместник- 
командир на 

линейно- кабелен 
взвод

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти по рем онт и 
подръжка на техническите 
средства за изграждане на 

комуникационни системи и 
мрежи

01.01.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изискава не се изискава п 1

16 28330-Смолян
Командир на 

линейно- кабелно 
отделение

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти по рем онт и 
подръжка на техническите 
средства за изграждане на 

комуникационни системи и 
мрежи

01.01.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изискава не се изискава п 2

17 28330-Смолян

Специалист по 
изграждане и 
подържане на 

телефонни линии в 
линейно- кабелно 

отделение

ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по рем онт и 
подръжка на техническите 
средства за изграждане на 

комуникационни системи и 
мрежи

01.01.2019г. средно не се изискава не се изискава Сл.П 2

18 28330-Смолян

М ладш и специалист 
по изграж дане и 

подържане на 
телефонни линии в 
линейно- кабелно 

отделение

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по рем онт и 
подръжка на техническите 
средства за изграждане на 

комуникационни системи и 
мрежи

01.01.2019г. средно не се изискава не се изискава Сл.П 12

19 28330-Смолян Командир на взвод
капитан

старш и лейтенант 
лейтенант

Организазация и 
управление на тактическите 

формирования 
специализация мопехотни и 

танкови войски

01.01.2019г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
не се изискава не се изискава С 3

20 28330-Смолян
Заместник- 

командир на взвод

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти от 
мотопехотни войски

01.01.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изискава не се изискава п 4
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21 28330-Смолян

Ш офьор-
радиотелефонист в 

управлението на 
взвода

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация на радио-и 

сателитни системи
01.01.2019г. средно

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат."С"
не се изискава Сл.П 4

22 28330-Смолян

Ш офьор-
радиотелефонист в 

управлението на 
ротата

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация на радио-и 

сателитни системи
01.01.2019г. средно

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С"
не се изискава П 1

23 28330-Смолян Алпинист
ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти от 
мотопехотни войски

01.01.2019г. средно не се изискава не се изискава Сл.П 6

24 28330-Смолян
М ерач на 

картечница
ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти от 
мотопехотни войски

01.01.2019г. средно не се изискава не се изискава Сл.П 4

25 28330-Смолян
П омощ ник-мерач на 

картечница

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти от 
мотопехотни войски

01.01.2019г. средно не се изискава не се изискава Сл.П 4

26 28330-Смолян Снайперист
ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти от 
мотопехотни войски

01.01.2019г. средно не се изискава не се изискава Сл.П 5

27 28330-Смолян М ладш и алпинист
редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти от 
мотопехотни войски

01.01.2019г. средно не се изискава не се изискава Сл.П 12

28 28330-Смолян
Командир на 

алпийско отделение

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти от 
мотопехотни войски

01.01.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изискава не се изискава П 4

29 28330-Смолян Г ранатометчик
ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти от 
мотопехотни войски

01.01.2019г. средно не се изискава не се изискава Сл.П 4

30 28330-Смолян
П омощ ник- 

гранато метчик

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти от 
мотопехотни войски

01.01.2019г. средно не се изискава не се изискава Сл.П 4

31 28330-Смолян
Командир на 

алпийска рота
капитан

Организазация и 
управление на тактическите 

формирования 
специализация мотопехотни 

и танкови войски

01.01.2019г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
не се изискава не се изискава С 1

32 28330-Смолян
Заместник 

командир на 
алпийска рота

капитан
старш и лейтенант 

лейтенант

Организазация и 
управление на тактическите 

формирования 
специализация мотопехотни 

и танкови войски

01.01.2019г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
не се изискава не се изискава С 1

33 28330-Смолян
Главен сержант на 

алпийска рота
старш ина

Специалисти от 
мотопехотни войски

01.01.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изискава не се изискава п 1
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34 28330-Смолян
Л огистик на 

алпийска рота

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти по 
продоволствено, вешето 

снабдяване, съхранение и 
приготвяне на хранителни 

продукти

01.01.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат."С"
не се изискава П 1

35 28330-Смолян
Санитар в алпийска 

рота

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

М едицински 01.01.2019г. средно не се изискава не се изискава Сл.П 1

36 28330-Смолян М ладш и изчислител
редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти от отделение 
за управление от полевата 

артилерия
01.01.2019г. средно не се изискава не се изискава Сл.П 1

37 28330-Смолян

М ладш и специалист 
по екплоатацията на 

коминикационни 
системи

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация на радио-и 

сателитни системи
01.01.2019г. средно не се изискава не се изискава П 1

38 28330-Смолян
Командир на 

отделение

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти от 
артилерийско 

разузнавателно отделение
01.01.2019г. средно не се изискава не се изискава П 1

39 28330-Смолян
Преден наблюдател- 

разузнавач

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти от 
артилерийско 

разузнавателно отделение
01.01.2019г. средно не се изискава не се изискава Сл.П 1

40 28330-Смолян
Ш офьор-

радиотелефонист в 
М ХБ

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация на радио-и 

сателитни системи
01.01.2019г. средно

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С"
не се изискава Сл.П 1

41 28330-Смолян Ш офьор
старш и сержант 

сержант
младш и сержант

Ш офьори на автомобил 01.01.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С"
не се изискава Сл.П 3

42 28330-Смолян
Завеждащ

хранилище
ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по приемане, 
съхранение и контрол на 

качеството на ГС М  и 
специални горива

01.01.2019г. средно
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изискава П 1

43 28330-Смолян
Старш и санитарен 

инстриктор

старш и сержант 
сержан

младш и сержант
М едицински 01.01.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изискава не се изискава П 2

44 28330-Смолян Санита- носач
редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

М едицински 01.01.2019г. средно
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изискава Сл.П 1
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ВСИ ЧКО  ЗА ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО ВАН И Е 28330 - СМ О Л ЯН 118

ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО ВАН И Е 22220 - СЛИ ВЕН

1
22220-Щ Р,

Сливен
Заместник- 

командир на рота

капитан,
старш и лейтенант, 

лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 

специализация тилови, 
ракетно и артилер. 

въоръжение, ATT и БТТ, 
транспортни и ГСМ

01.12.2012 г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
не се изисква не се изисква п 1

2
22220-Щ Р,

Сливен
Г лавен сержант старш ина

Специалисти от 
мотопехотни войски, 

танкови войски, ш офьори 
на автомобил и специалист 

от щ абна служба

01.12.2012 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат."С"
не се изисква п 1

3
22220-Щ Р,

Сливен

М ладш и оператор 
на комуникационни 

системи

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация на радио и 

сателитни системи
01.12.2012 г. средно образование не се изисква не се изисква п 2

4
22220-Щ Р,

Сливен
Командир на 

екипаж

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по 
експлоатация на радио и 

сателитни системи
01.12.2012 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

5
22220-Щ Р,

Сливен
М ладш и ш офьор

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил 01.12.2012 г. средно образование
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква СлП 1

6
22220-Щ Р,

Сливен
Командир на 

отделение

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по 
експлоатация и рем онт на 

кабелни линии
01.12.2012 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

7
22220-Щ Р,

Сливен

М ладш и специалист 
по изграж дане и 

поддръжка на 
телефонни линии

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация и рем онт на 

кабелни линии, ш офьори на 
автомобил

01.12.2012 г. средно образование
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква п 1

6/70



8
22220-Щ Р,

Сливен
Командир на 

отделение

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Ш офьори на автомобил и 
механик-водач на верижни 

инженерни маш ини
01.12.2012 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат."С"
не се изисква СлП 1

9
22220-Щ Р,

Сливен
Екскаваторчик

ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Ш офьори на автомобил и 
водач на колесни 

инженерни маш ини
01.12.2012 г. средно образование

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С"
не се изисква СлП 1

10
22220-Щ Р,

Сливен
Ш о фьор-агрегатчик

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил и 
инженерно -технически 

специалисти
01.12.2012 г. средно образование

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С+Е", 
Свидетелство за 

управление на инж. 
техника

не се изисква СлП 2

11
22220-Щ Р,

Сливен
Е  лектроосветител

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Инж енерно -технически 
специалисти

01.12.2012 г. средно образование не се изисква не се изисква СлП 1

12
22220-Щ Р,

Сливен
Командир на взвод

оф. кандидат 2-ри 
клас,

оф. кандидат 1-ви 
клас

Ш офьори на автомобил и 
специалисти по 

транспортно осигуряване
01.12.2012 г.

средно образование, четвърта степен 
на професионална квалификация 

придобита в професионален 
сержантски (старш ински) колеж  или 

приравнено по чл. 115, ал. 2 от 
ППЗОВСРБ обучение в чужбина или 
курс за придобиване на сержантско 

(старш инско) звание в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или учебен 
център и завърш или курс за военно 

звание „офицерски кандидат” в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
на него по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ;

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С"
не се изисква П 1

ВСИ ЧКО 14

1
22220-РЛО,

Сливен
Заместник- 

командир на рота

капитан,
старш и лейтенант, 

лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 

специализация тилови, 
ATT и БТТ и транспортни

01.12.2012 г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
не се изисква не се изисква П 1

2
22220-РЛО,

Сливен
Заместник- 

командир на взвод
старш и сержант, 

сержант

Специалисти от танкови 
войски, спесиалисти по 
техническо обслужване, 
ремонт, поддържане и 

съхранение на БТ  и 
ш офьори на автомобил

01.12.2012 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С"
не се изисква П 1
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3
22220-РЛО,

Сливен
М айстор по 

рем онта на БТ  и АТ

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по техническо 
обслужване, ремонт, 

поддържане и съхранение 
на БТТ, специалисти по 

обслужване, рем онт и 
съхранение на автомобилна 
техника и специалисти по 

обслужване, рем онт и 
съхранение на бронетанкова 

техника

01.12.2012 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква СлП 1

4
22220-РЛО,

Сливен
Командир на 

отделение

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по 
обслужване, рем онт и 

съхранение на бронетанкова 
техника и ш офьори на 

автомобил

01.12.2012 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат."С"
не се изисква СлП 1

5
22220-РЛО,

Сливен
Старш и механик- 

водач

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Ш офьори на автомобил и 
механик-водач на вериж на 

бойна техника
01.12.2012 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат." С", Свидетелство 
за управление на 

М ТЛБ, Т-62

не се изисква СлП 1

6
22220-РЛО,

Сливен
Командир на 

отделение

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по рем онт и 
съхранение на оптични 

прибори, стрелково 
въоръж ение, АМЧ, АЗМ Ч и 

ПТУРК, специалисти по 
обслужване, рем онт и 

съхранение на бронетанкова 
техника и ш офьори на 

автомобил

01.12.2012 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С"
не се изисква СлП 1

7
22220-РЛО,

Сливен
М айстор по 

рем онта на АМ Ч

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по рем онт и 
съхранение на оптични 

прибори, стрелково 
въоръж ение, АМЧ, АЗМ Ч и 

П ТУ РК  и ш офьори на 
автомобил

01.12.2012 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С"
не се изисква СлП 1
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8
22220-РЛО,

Сливен
М ладш и ш офьор

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил 01.12.2012 г. средно образование
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат."С"

не се изисква СлП 5

ВСИЧКО 12

1 26260- Сливен
Главен сержант на 

батальон
старш ина

Специалисти от 
мотопехотни 

войски,специалисти от 
танкови войски, ш офьори 

на автомобил

01.7.2017 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква П 1

2 26260- Сливен Н ачалник на звено
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация на 

информационни системи, 
И кономисти-финансисти

01.7.2017 г. средно образование не се изисква не се изисква п 1

3 26260- Сливен

М ладш и специалист 
по отчета на 

финансовите и 
материалните 

ресурси

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация на 

информационни системи, 
И кономисти-финансисти

01.7.2017 г. средно образование не се изисква не се изисква п 1

4 26260- Сливен Н ачалник на КТП
старшина, 

старш и сержант

Специалисти по 
обслужване, рем онт и 

съхранение на автомобилна 
техника, Ш офьори на 

автомобил

01.7.2017 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С"
не се изисква СлП 1

5 26260- Сливен
Старш и помощ ник- 

началник на 
отделение

капитан,
старш и лейтенант, 

лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 

специализация танкови, 
полева артилерия и ракетни 
войски, тилови, ATT и БТТ, 

КИС

01.7.2017 г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”

Работа с M icrosoft 
Office (W ord, Excel и 

Pow er Point)
не се изисква С 1

6 26260- Сливен
Н ачалник на 

отделение
капитан,

старш и лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 
специализация 

мотопехотни и танкови 
в о й с к и , разузнаване и 

електронна война

01.7.2017 г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”

Работа c M icrosoft 
Office (W ord, Excel и 

Pow er Point)
не се изисква с 1

7 26260- Сливен
Старш и помощ ник- 

началник на 
отделение

капитан,
старш и лейтенант, 

лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 
специализация 

мотопехотни и танкови 
войски разузнаване и 

електронна война

01.7.2017 г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”

Работа c M icrosoft 
Office (W ord, Excel и 

Pow er Point)
не се изисква с 1
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8 26260- Сливен

М ладш и оператор 
по

информационното
осигуряване

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация на 

информационни системи, 
Специалист от щ абна 

служба

01.1.2019 г. средно образование
Работа с M icrosoft 

Office (W ord, Excel и 
Pow er Point)

не се изисква п 3

9 26260- Сливен
Старш и помощ ник- 

началник на 
отделение

капитан,
старш и лейтенант, 

лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 

специализация танкови, 
полева артилерия, 

инженерни и ЯХБЗ и Е

01.7.2017 г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”

Работа c M icrosoft 
Office (W ord, Excel и 

Pow er Point)
не се изисква с 1

10 26260- Сливен
Заместник- 

командир на взвод

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по 
експлоатация на цифрови 

комуникационни системи и 
мрежи, Специалисти по 
експлоатация на радио-и 

сателитни системи

01.7.2017 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

11 26260- Сливен
Командир на 

екипаж

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по 
експлоатация на цифрови 

комуникационни системи и 
мрежи, Специалисти по 
експлоатация на радио-и 

сателитни системи

01.7.2017 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 2

12 26260- Сливен
М ладш и оператор 

на комуникационни 
системи

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация на цифрови 

комуникационни системи и 
мрежи, Специалисти по 
експлоатация на радио-и 

сателитни системи

01.7.2017 г. средно образование не се изисква не се изисква п 5

13 26260- Сливен
М ладш и механик- 

водач

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

М еханик водачи на вериж на 
бойна техника

01.7.2017 г. средно образование не се изисква не се изисква СлП 4
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14 26260- Сливен
Командир на 

отделение

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по рем онт и 
подръжка не техническите 
средства за изграждане на 

комуникационни системи и 
мрежи, Специалисти по 

експлоатация и рем онт на 
кабелни линии

01.7.2017 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат."С"
не се изисква п 1

15 26260- Сливен

М ладш и специалист 
по изграж дане и 

поддръжка на 
телефонни линии

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация и рем онт на 

кабелни линии
01.7.2017 г. средно образование не се изисква не се изисква п 2

16 26260- Сливен М ладш и ш офьор
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил 01.7.2017 г. средно образование
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква СлП 12

17 26260- Сливен
Командир на 

екипаж

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по 
експлоатация на цифрови 

комуникационни системи и 
мрежи, Специалисти по 
експлоатация на радио-и 

сателитни системи

01.7.2017 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

18 26260- Сливен
М ладш и механик- 

водач

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

М еханик-водачи на танк 01.7.2017 г. средно образование не се изисква не се изисква СлП 16

19 26260- Сливен М ладш и мерач
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

М ерачи и пълначи на танк 01.7.2017 г. средно образование не се изисква не се изисква СлП 15

20 26260- Сливен Командир на взвод
капитан,

старш и лейтенант, 
лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 
специализация 

м отопехотни,танкови 
войски, разузнаване и 

електронна война

01.7.2017 г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
не се изисква не се изисква С 1

21 26260- Сливен
Заместник 

командир на взвод
старш и сержант, 

сержант

Специалисти от 
мотопехотни войски, 

Специалисти от танкови 
войски, Специалисти по 

разузнаване

01.7.2017 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

22 26260- Сливен Снайперист
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Снайперисти 01.7.2017 г. средно образование не се изисква не се изисква п 2

23 26260- Сливен М ладш и разузнавач
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти по разузнаване 01.7.2017 г. средно образование не се изисква не се изисква п 2
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24 26260- Сливен Командир на взвод
капитан,

старш и лейтенант, 
лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 
специализация 

мотопехотни, танкови, 
полава арти лери я , тилови, 

инж енерни и 
комуникационни системи

01.7.2017 г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
не се изисква не се изисква с 1

25 26260- Сливен
Командир на 

отделение

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти от 
мотопехотни войски, 

Специалисти от танкови 
войски, Ш офьори на 

автомобил, Комендантско- 
охранителни,

01.7.2017 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат."С"
не се изисква п 1

26 26260- Сливен Регулировчик
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Комендантско-охранителни, 
Специалисти по контрол на 

превозите, Ш офьори на 
автомобил

01.7.2017 г. средно образование не се изисква не се изисква СлП 4

27 26260- Сливен
Командир на 

отделение

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Ш офьори на автомобил, 
Химици-разузнавачи, 

Х имици-специалисти по 
технически средства за 

ЯХБЗ

01.7.2017 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

28 26260- Сливен Химик-разузнавач
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Химици-разузнавачи 01.7.2017 г. средно образование не се изисква не се изисква СлП 1

29 26260- Сливен Ш о фьор-химик
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил, 
Химици-разузнавачи

01.1.2019 г. средно образование
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква СлП 1

30 26260- Сливен Командир на взвод
капитан,

старш и лейтенант, 
лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 

специализация инженерни 
войски

01.7.2017 г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
не се изисква не се изисква С 1

31 26260- Сливен
Заместник 

командир на взвод
старш и сержант, 

сержант

Сапьори, Специалисти по 
взривни технологии и 

неутрализиране на 
невзривени бойни припаси

01.7.2017 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

12/70



32 26260- Сливен
М ладш и механик- 

водач

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

М еханик-водачи на 
вериж ни инженерни 

машини
01.7.2017 г. средно образование не се изисква не се изисква СлП 1

33 26260- Сливен Ш о фьор-агрегатчик
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил, 
Инж енерно -технически 

специалисти
01.7.2017 г. средно образование

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат."С"
не се изисква СлП 1

34 26260- Сливен
Командир на 

отделение

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Ш офьори на автомобил, 
Сапьори

01.7.2017 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С"
не се изисква П 1

35 26260- Сливен Сапьор
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Инж енерно -технически 
специалисти

01.7.2017 г. средно образование не се изисква не се изисква СлП 2

36 26260- Сливен
Главен сержант на 

рота
старш ина

Специалисти от 
мотопехотни войски, 

Специалисти от танкови 
войски

01.7.2017 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква П 2

37 26260- Сливен Регулировчик
старш и сержант, 

сержант, 
младш и сержант

Специалисти по 
обслужване, рем онт и 

съхранение на бронетанкова 
техника, М еханик водачи на 

вериж на бойна техника

01.7.2017 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на вериж на 

бойна техника
не се изисква П 3

38 26260- Сливен Ш офьор
старш и сержант, 

сержант, 
младш и сержант

Ш офьори на автомобил 01.7.2017 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С"
не се изисква СлП 3
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39 26260- Сливен
Заместник- 

командир на рота

капитан,
старш и лейтенант, 

лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 

специализация мотопехотни 
и танкови войски

01.7.2017 г.

образователно-квалификационна 
степен (ОКС) „бакалавър” или ОКС 
„професионален бакалавър по ...” за 
ВМ А  по гражданска специалност за 
кариерна област „П рофесионална” ; 

ОКС „бакалавър” по специалност от 
професионално направление „Военно 

дело” или ОКС „бакалавър” по 
гражданска специалност, аналогична 

на съответната гражданска 
специалност на курсантите, 

получавана във висш ите военни 
училищ а и професионална 

квалификация по военно дело за 
кариерна област „Командна” ;

не се изисква не се изисква с 2

40 26260- Сливен К ом андир на взвод
капитан,

старш и лейтенант, 
лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 

специализация мотопехотни 
и танкови войски

01.3.2019 г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
не се изисква не се изисква с 1

41 26260- Сливен
Заместник- 

командир на взвод
старш и сержант, 

сержант
Специалисти от танкови 

войски
01.7.2017 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 6

42 26260- Сливен М ерач
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

М ерачи и пълначи на танк 01.7.2017 г. средно образование не се изисква не се изисква СлП 12

43 26260- Сливен М еханик-водач
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

М еханик-водачи на танк 01.7.2017 г. средно образование не се изисква не се изисква СлП 12

44 26260- Сливен Командир на танк
старш и сержант, 

сержант, 
младш и сержант

Специалисти от танкови 
войски

01.7.2017 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква П 6

45 26260- Сливен Командир на танк
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

М ерачи и пълначи на танк, 
М еханик водачи на танк

01.7.2017 г. средно образование не се изисква не се изисква СлП 6

46 26260- Сливен
Заместник- 

командир на рота

капитан,
старш и лейтенант, 

лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 

специализация тилови, 
ракетно и артилерийско 

въоръжение, ATT и БТТ, 
транспортни и ГСМ

01.7.2017 г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
не се изисква не се изисква С 3
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47 26260- Сливен

М айстор по ремонт 
на

електрооборудване 
и автоматика на БТ 

и АТ

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по 
обслужване, рем онт и 

съхранение на автомобилна 
техника, Специалисти по 

обслужване, рем онт и 
съхранение на бронетанкова 

техника, Ш офьори на 
автомобил

01.7.2017 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат."С"
не се изисква СлП 1

48 26260- Сливен Радиомайстор
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по рем онт и 
подръжка на техническите 
средства за изграждане на 

комуникационни системи и 
мрежи, Ш офьори на 

автомобил

01.7.2017 г. средно образование
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква СлП 1

49 26260- Сливен
Техник по ремонт 

на БТ  и АТ, 
акумолаторист

ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по 
обслужване, рем онт и 

съхранение на автомобилна 
техника, Специалисти по 

обслужване, рем онт и 
съхранение на бронетанкова 

техника, Ш офьори на 
автомобил

01.7.2017 г. средно образование
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква СлП 1

50 26260- Сливен
М ладш и техник по 

рем онта на 
стабилизатори

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
обслужване, рем онт и 

съхранение на автомобилна 
техника, Специалисти по 

обслужване, рем онт и 
съхранение на бронетанкова 

техника, Ш офьори на 
автомобил

01.7.2017 г. средно образование
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква СлП 1

51 26260- Сливен
М ладш и техник по 
рем онт на БТ  и АТ

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
обслужване, рем онт и 

съхранение на автомобилна 
техника, Специалисти по 

обслужване, рем онт и 
съхранение на бронетанкова 

техника, Ш офьори на 
автомобил, М еханик водачи 

на вериж на байна техника

01.7.2017 г. средно образование

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат." С", Свидетелство 
за управление на 

вериж на бойна техника

не се изисква СлП 1

52 26260- Сливен
М ладш и техник по 
рем онт на БТ  и ИТ

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
обслужване, рем онт и 

съхранение на автомобилна 
техника, Ш офьори на 

автомобил, Специалисти по 
рем онт на вериж на 
инженерна техника, 

Специалисти по рем онт на 
колесна инж енерна техника

01.7.2017 г. средно образование
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква СлП 1

53 26260- Сливен

Техник по ремонт 
на танково и 

стрелково оръжие и 
е лектро о птични 

прибори

ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по рем онт и 
съхранение на оптически 

прибори, стрелково оръжие, 
АМЧ, ЗАМ Ч и П ТУ РК  , 
Ш офьори на автомобил

01.7.2017 г. средно образование
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква СлП 1
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54 26260- Сливен
Техник по ремонт 

на танково и 
стрелково оръжие

ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по рем онт и 
съхранение на оптически 

прибори, стрелково оръжие, 
АМЧ, ЗАМ Ч и П ТУ РК  , 
Ш офьори на автомобил

01.7.2017 г. средно образование
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат."С"

не се изисква СлП 1

55 26260- Сливен
М ладш и техник по 
рем онт на танково 

оръжие

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти по рем онт и 
съхранение на оптически 

прибори, стрелково оръжие, 
АМЧ, ЗАМ Ч и П ТУ РК  , 
Ш офьори на автомобил

01.7.2017 г. средно образование
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква СлП 1

56 26260- Сливен
М ладш и техник по 

рем онт на 
стрелково оръжие

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти по рем онт и 
съхранение на оптически 

прибори, стрелково оръжие, 
АМЧ, ЗАМ Ч и П ТУ РК  , 
Ш офьори на автомобил

01.7.2017 г. средно образование
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква СлП 1

57 26260- Сливен
Командир на 

отделение

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант
Ш офьори на автомобил 01.7.2017 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С"
не се изисква П 1

58 26260- Сливен Командир на взвод
капитан,

старш и лейтенант, 
лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 

специализация тилови, 
ракетно и артилерийско 

въоръж ение, ATT и БТТ и 
ГСМ

01.7.2017 г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
не се изисква не се изисква С 1

59 26260- Сливен
Заместник- 

командир на взвод
старш и сержант, 

сержант

Специалисти по 
обслужване, рем онт и 

съхранение на автомобилна 
техника, Ш офьори на 

автомобил

01.7.2017 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С"
не се изисква п 1

60 26260- Сливен
Командир на 

отделение

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Ш офьори на автомобил, 
ГСМ  специалисти, 

Специалисти по 
съхранение, обслужването и 

рем онта на техниката, 
техническите имущества, 

съдовете и съоръж енията за 
ГСМ

01.7.2017 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С"
не се изисква СлП 1
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61 26260- Сливен Автомеханик
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по 
обслужване, рем онт и 

съхранение на автомобилна 
техника, Ш офьори на 

автомобил

01.7.2017 г. средно образование
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат."С"

не се изисква СлП 3

62 26260- Сливен
Командир на 

отделение

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по 
обслужване, рем онт и 

съхранение на автомобилна 
техника, Ш офьори на 

автомобил

01.7.2017 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С"
не се изисква СлП 1

63 26260- Сливен
Командир на 

отделение

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по подържане 
и съхранение на бойни 
припаси, Ш офьори на 

автомобили

01.7.2017 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С"
не се изисква П 1

64 26260- Сливен
Командир на 

отделение

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по рем онт и 
подържане на квартирно- 

експлоатационни 
имущ ества и СКЖФ, 

Ш офьори на автомобил

01.7.2017 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С"
не се изисква СлП 1

65 26260- Сливен
М ладш и

електротехник

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Електотехници - силни 
токове, Ш офьори на 

автомобил
01.7.2017 г. средно образование

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С"
не се изисква СлП 1

66 26260- Сливен Дърводелец
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Строителни специалисти и 
техници, Ш офьори на 

автомобил
01.7.2017 г. средно образование

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С"
не се изисква СлП 1

67 26260- Сливен Г отвач
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по 
продоволствено и вещево 
снабдяване, Съхранение и 
приготвяне на хранителни 

продукти, Ш офьори на 
автомобили

01.7.2017 г. средно образование
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква СлП 1

68 26260- Сливен П омощ ник-готвач
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
продоволствено и вещево 
снабдяване, Съхранение и 
приготвяне на хранителни 

продукти, Ш офьори на 
автомобили

01.7.2017 г. средно образование
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква СлП 3
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69 26260- Сливен
Старш и санитарен 

инструктор

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Ш офьори на автомобил, 
Санитарни инструктори

01.7.2017 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

70 26260- Сливен
Санитарен
инстуктор

ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Санитари, Ш офьори на 
автомобили

01.7.2017 г. средно образование
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат."С"

не се изисква СлП 1

71 26260- Сливен Санитар
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Санитари, Ш офьори на 
автомобили

01.7.2017 г. средно образование
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква СлП 1

72 26260- Сливен Ш офьор
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Ш офьори на автомобил 01.7.2017 г. средно образование
Свидетелство за у-ие на 

М ПС кат."С"
не се изисква СлП 3

ВСИЧКО 180

1 32420-Русе
Старш и писар II 

степен по отчета на 
личния състав

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Ш офьори на автомобил и 
Специалист от органите по 
управление на човеш ките 

ресурси

01.12.2012 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С"
не се изисква П 1

2 32420-Русе

Старш и специалист 
II степен по 

подготовка на 
водачи

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Ш офьори на автомобил и 
механик-водач на вериж на 

бойна техника
01.12.2012 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С"
не се изисква П 2

3 32420-Русе
Специалист по 
подготовка на 

ш офьори

ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Ш офьори на автомобил 01.12.2012 г. средно образование

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат." С", Свидетелство 
за управление на БТР / 

БРДМ

не се изисква П 1

4 32420-Русе

Старш и специалист 
II степен по 

подготовка на 
водачи на мотокари 

и електрокари

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Ш офьори на автомобил и 
мотокаристи е 

електрокаристи
01.12.2012 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат." С", Свидетелство 
за управление на 

мтокари и електрокари

не се изисква СлП 1
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5 32420-Русе

Старш и специалист 
II степен по 

подготовка на 
специалисти по 
рем онта на АТ

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по 
обслужване, рем онт и 

съхранение на автомобилна 
техника и ш офьори на 

автомобил

01.12.2012 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат." С", Свидетелство 
за майстор по ремонта

не се изисква п 1

6 32420-Русе

Специалист по 
подготовка на 

специалисти по 
рем онта на АТ

ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по 
обслужване, рем онт и 

съхранение на автомобилна 
техника и ш офьори на 

автомобил

01.12.2012 г. средно образование

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат." С", Свидетелство 
за майстор по ремонта

не се изисква СлП 1

7 32420-Русе
Командир на 

отделение

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалист по техническо 
обслужване и рем онт на 
бронетанкова техника, 

електроавтоматика, 
радиооборудване и 

акумолатористи, 
специалисти по обслужване, 

рем онт и съхранение на 
автомобилна техника и 
ш офьори на автомобил

01.12.2012 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С"
не се изисква п 1

ВСИ ЧКО 8

ВСИ ЧК О  ЗА ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО ВАН И Е 22220 - СЛ ИВЕН 214

ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО ВАН И Е 24490 - АСЕН О ВГРАД

1
52130-

Асеновград
Командир на разчет

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти от разчет на 
буксирна гаубична 
артилерия.

01.07 .2012r.-l
1 5 .ll.2 0 1 8 r .- l

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 2

2
52130-

Асеновград

Командир на 
линейно кабелно 
отделение

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти по 
експлоатация
и рем онт на кабелни линии.

01.07.2013Г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

3
52130-

Асеновград
Л инеен надзорник

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация и рем онт на 
кабелни линии.

01.07.2012Г. средно не се изисква не се изисква не се изисква 2
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4
52130-

Асеновград
Командир на разчет

ефрейтор 2 клас 
ефрейтор 1 клас

Специалисти от разчет на 
буксирна гаубична 
артилерия.

01.07.2012г. средно не се изисква не се изисква СлП 9

5
52130-

Асеновград
М ерач

ефрейтор 2 клас 
ефрейтор 1 клас

Специалисти от разчет на 
буксирна гаубична 
артилерия.

01.07.2012r.-4
18.04.2013r.-l
17.01.2014r.-l
2 0 .l l .2 0 1 7 r .- l

средно не се изисква не се изисква не се изисква 7

6
52130-

Асеновград
Н омер от разчет

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти от разчет 
на буксирна гаубична 
артилерия.

01.07.2012Г. средно не се изисква не се изисква не се изисква 58

7
52130-

Асеновград
Ш офьор-
радиотелефонист

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил; 
Специалисти по 
експлоатация на радио и 
сателитни системи.

01.07.2012r.-7
средно

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат."С+Е"
не се изисква не се изисква 6

8
52130-

Асеновград
М ладш и ш офьор

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил.
01.07 .2012r.-l
07 .02 .2014r.-l

средно
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква не се изисква 2

ВСИЧКО 87

1
36540-

Асеновград

Командир на разчет 
БМ  П ТУ РК  
"Конкурс"

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 
полевата артилерия.

01.07 .2012r.-l
ll .0 5 .2 0 1 8 r .- l
07 .10 .2019r.-l

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 3

2
36540-

Асеновград

Командир на 
линейно кабелно 
отделение

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти по 
експлоатация и рем онт на 
кабелни линии;
Ш офьори на автомобил.

01.07.2012Г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С"
не се изисква п 1

3
36540-

Асеновград
М айстор по ремонт 
на ATT

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти по рем онт и 
съхранение на оптически 
прибори ,стрелково 
въоръж ение, АМЧ, ЗАМ Ч и 
ПТУРК,
Специалисти по 
обслужване, рем онт и 
съхранение на автомобилна 
техника,
Ш офьори на автомобил.

01.07.2012Г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С"
не се изисква п 1
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4
36540-

Асеновград
М айстор по ремонт 
н аБ Т Т

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти по рем онт и 
съхранение на оптически 
прибори ,стрелково 
въоръж ение, АМЧ, ЗАМ Ч и 
ПТУРК,
Специалисти по 
обслужване, рем онт и 
съхранение на бронетанкова 
техника,
Ш офьори на автомобил

01.07.2012г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат."С"
не се изисква п 1

5
36540-

Асеновград

Командир на разчет 
БМ  П ТУ РК  
"Конкурс"

ефрейтор 2 клас 
ефрейтор 1 клас

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 
полевата артилерия.

01.07.2012г. средно не се изисква не се изисква п 3

6
36540-

Асеновград
Ш офьор-оператор

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 
полевата артилерия; 
Ш офьор на
БТР/БРД М /.Ш офьор на 
автомобил.

01.07.2012г. средно

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С",
свидетелство за 

управление на БРДМ

не се изисква п 5

7
36540-

Асеновград

Ш офьор-
радиотелефонист в 
отделение АПНГ

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация на радио и 
сателитни системи; 
Ш офьори на автомобил; 
Ш офьор на БТР/БРДМ /.

01.07.2012г. средно
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква не се изисква 1

8
36540-

Асеновград

М ладш и ш офьор в 
отделение "Щ абни 
машини"

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил; 
Ш офьор на БТР/БРДМ /.

01.07.2012г. средно
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква не се изисква 1

9
36540-

Асеновград

М ладш и ш офьор в 
линейно -кабелно 
отделение

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил; 
Специалист по 
експлоатация на кабелни 
линии.

01.07.2012г. средно
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква не се изисква 1

ВСИЧКО 17

1
52340-

Асеновград

Командир на 
линейно кабелно 
отделение

старш и
сержант

Специалисти по 
експлоатация
и рем онт на кабелни линии.

01.07.2012г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

2
52340-

Асеновград

Командир на 
отделение за подвоз 
на бойни припаси

старш и
сержант

Ш офьор на автомобил. 01.07.2012г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С"
не се изисква не се изисква 3

3
52340-

Асеновград

Командир на разчет 
на реактивна бойна 
маш ина Б М -21 
„ГРАД”

ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти от разчет на 
реактивна артилерия.

01.07.2012г.
18.04.2013r.-l

средно не се изисква не се изисква не се изисква 11
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4
52340-

Асеновград

М ерач на реактивна 
бойна м аш ина БМ - 
21 „ГРАД”

ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти от разчет на 
реактивна артилерия.

01.07.2012r.-8
15.01.2014r.-l
2 9 .ll.2 0 1 7 r.-2

средно не се изисква не се изисква не се изисква 11

5
52340-

Асеновград

Н омер от разчет на 
реактивна бойна 
маш ина Б М -21 
„ГРАД”

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти от разчет на 
реактивна артилерия.

10.07.2013r.-l
ll .0 7 .2 0 1 7 r .- l
2 9 .ll.2 0 1 7 r.-3
09.08 .2021r.-l

средно не се изисква не се изисква не се изисква 6

6
52340-

Асеновград
М ладш и ш офьор

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьор на автомобил.
01.07.2012г-17
15.01.2014r.-l
2 9 .ll.2 0 1 7 r.-2

средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат."С"

не се изисква не се изисква 21

7
52340-

Асеновград
М ладш и ш офьор

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьор на автомобил; 
Специалисти от разчет на 
реактивна артилерия.

01.07.2012г. средно
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква не се изисква 12

8
52340-

Асеновград
М ладш и ш офьор

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьор на автомобил; 
Специалисти по 
експлоатация
и рем онт на кабелни линии.

01.07.2012г. средно
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква не се изисква 1

9
52340-

Асеновград
М ладш и радиотслсг]

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация 
на радио и сателитни 
системи.

01.07.2012г. средно не се изисква не се изисква п 1

10
52340-

Асеновград
Л инеен надзорник

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация
и рем онт на кабелни линии.

01.07.2012г. средно не се изисква не се изисква не се изисква 2

ВСИЧКО 69

1
24490-

Асеновград
Командир на 
екипаж

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти по 
експлоатация на средства за 
криптографска защ ита на 
информацията и сигурност 
на АИС и мрежи.

01.07.2012г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

2
24490-

Асеновград
Командир на 
екипаж

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти по 
експлоатация на радио и 
сателитни системи.

01.07.2012r.-2
29.05 .2018r.-l

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 3
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3
24490-

Асеновград

Командир на 
отделение 
"Специална и 
санитарна 
обработка"

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Ш офьори на автомобил; 
Х им ик - санитар и химик - 
котляр.

01.07.2012г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат."С"
не се изисква п 1

4
24490-

Асеновград

Командир на 
комендантско- 
регулировъчно 
отделение

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалист от мотопехотни 
войски;
Ш офьори на автомобил.

01.07.2012г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С"
не се изисква 1

5
24490-

Асеновград

Командир на
радиолокационно
отделение

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти от отделение 
за управление от полевата 
артилерия (КЩМ. 
изчислителна команда, 
м аш ина за управление на 
огъня от огневия взвод с 
АСУО);
Специалисти от разчет на 
РЛ С  на полевата артилерия.

01.07.2012г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

6
24490-

Асеновград

Командир на 2-ро 
отделелние за 
то по геодезично 
осигуряване

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти от 
топогеодезично отделение 
(базов пункт от взвод за 
звуково разузнаване) от 
полевата артилерия и 
ракетни войски-тактически 
ракети.

10.05.2018Г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

7
24490-

Асеновград
М ладш и
радиорелейчик

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация на 
радиорелейни и 
тропосферни системи; 
Ш офьори на автомобил.

01.07.2012г. средно
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква п 2

8
24490-

Асеновград
М ладш и
радиорелейчик

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация на 
радиорелейни и 
тропосферни системи.

01.07.2012г. средно не се изисква не се изисква п 2
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9
24490-

Асеновград
М ладш и телефонен 
механик

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация на цифрови 
комуникационни системи и 
мрежи. Специалисти по 
експлоатация на средства за 
криптографска защ ита на 
информацията и сигурност 
на АИС и мрежи.

01.07.2012г. средно не се изисква не се изисква п 1

10
24490-

Асеновград
М ладш и телеграфен 
механик

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация на цифрови 
комуникационни системи и 
мрежи. Специалисти по 
експлоатация на средства за 
криптографска защ ита на 
информацията и сигурност 
на АИС и мрежи.

01.07.2012г. средно не се изисква не се изисква п 1

11
24490-

Асеновград
М ладш и
телеграфист

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация на средства за 
криптографска защ ита на 
информацията и сигурност 
на АИС и мрежи;
Ш офьори на автомобил.

01.07.2012г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат."С"

не се изисква п 1

12
24490-

Асеновград
Л инеен надзорник

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация и рем онт на 
кабелни линии;
Ш офьори на автомобил.

01.07.2012г. средно
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква п 1

13
24490-

Асеновград
Ш офьор-
радиотелеграфист

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил. 
Специалисти по 
експлоатация на радио и 
сателитни системи.

01.07.2012г. средно
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква п 1

14
24490-

Асеновград
Кабелен монтаж ник

ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация и рем онт на 
кабелни линии.

01.07.2012г. средно не се изисква не се изисква п 1

15
24490-

Асеновград
Л инеен надзорник

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация и рем онт на 
кабелни линии.

01.07.2012г. средно не се изисква не се изисква п 5

16
24490-

Асеновград
Радиотелеграфист ефрейтор 2-ри клас

Специалисти по 
експлоатация на радио и 
сателитни системи.

01.07 .2012r.-l средно не се изисква не се изисква п 1

17
24490-

Асеновград
М ладш и
радиотелеграфист

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация на радио и 
сателитни системи.

01.07 .2012r.-l
01 .02 .2018r.-l

средно не се изисква не се изисква п 2

18
24490-

Асеновград
Ш о фьор-агрегатчик

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил. 01.07.2012Г. средно
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква п 4

19
24490-

Асеновград
Звукометрист

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти от базов пункт 
(централен пункт) от взвод 
за звуково разузнаване.

01.07.2012Г. средно не се изисква не се изисква п 2

20
24490-

Асеновград
Радиотелефонист

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация на радио и 
сателитни системи.

01.07.2012Г. средно не се изисква не се изисква п 1

21
24490-

Асеновград
О ператор

ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти от 
метеорологично отделение 
(изчислителна команда от 
взвод за звуково 
разузнаване) от полевата 
артилерия.

01.07.2012Г. средно не се изисква не се изисква п 1
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22
24490-

Асеновград
О ператор

ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти от отделение 
за управление от полевата 
артилерия (КЩ М, 
изчислителна команда, 
м аш ина за управление на 
огъня от огневия взвод с 
АСУО);
Специалисти от разчет на 
РЛ С  на полевата артилерия.

01.07.2012г. средно не се изисква не се изисква п 1

23
24490-

Асеновград
Т опогео дезист-изчис

ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти от отделение 
за управление от полевата 
артилерия (КЩ М, 
изчислителна команда, 
м аш ина за управление на 
огъня от огневия взвод с 
АСУО);
Специалисти от 
топогеодезично отделение 
(базов пункт от взвод за 
звуково разузнаване) от 
полевата артилерия и 
ракетни войски-тактически 
ракети.

01.07.2012г. средно не се изисква не се изисква п 1

24
24490-

Асеновград
М ладш и изчислител

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти от 
топогеодезично отделение 
(базов пункт от взвод за 
звуково разузнаване) от 
полевата артилерия и 
ракетни войски-тактически 
ракети.

01.07.2012г. средно не се изисква не се изисква п 1

25
24490-

Асеновград
Ш офьор-
радиотелефонист

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил; 
Специалисти по 
експлоатация на радио и 
сателитни системи.

01.07.2012г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "В"

не се изисква п 2

26
24490-

Асеновград

М етеоролог в 
отделение за 
метеорологично 
осигоряване

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти от 
метеорологично 
отделение (изчислителна 
команда
от взвод за звуково 

разузнаване) 
от полевата артилерия.

01.07.2012г. средно не се изисква не се изисква п 2

27
24490-

Асеновград
Чертож ник

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил; 
Специалисти по 
експлоатация на радио и 
сателитни системи; 
Х им ик - специалист по 
оценка на ЯХБО.

01.07.2012г. средно
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква п 1

28
24490-

Асеновград
Ш о фьор-агрегатчик

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил. 01.07.2012г. средно
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква не се изисква 3

29
24490-

Асеновград
М еханик-водач

ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

М еханик - водач на 
вериж ни инженерни 
машини;
Ш офьори на автомобил.

01.07.2012г. средно

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 

кат."С",
удостов. за управление 

на
М Д К - 2М

не се изисква не се изисква 1

30
24490-

Асеновград
Ескаваторчик

ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

В одач на колесни 
инж енерни машини; 
Ш офьори на автомобил.

01.07.2012г. средно

Свидетелство за 
управлвние на М ПС 
кат."С", удостов. за 

управление на 
ЕОВ-4421

не се изисква не се изисква 1
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31
24490-

Асеновград
М ладш и ескаваторчр

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

В одач на колесни 
инж енерни машини; 
Ш офьори на автомобил.

01.07.2012г. средно
Удостов. за управление 

на
ЕОВ-4421

не се изисква не се изисква 1

32
24490-

Асеновград
Електроосветител

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Инж енерно - технически 
специалисти.

01.07.2012г. средно не се изисква не се изисква не се изисква 1

33
24490-

Асеновград
Регулировчик

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил; 
Специалисти по контрол на 
превозите.

01.07.2012г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "В"

не се изисква не се изисква 2

34
24490-

Асеновград
Химик-разузнавач

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Х им ик - разузнавач. 28.02.2021г. средно не се изисква не се изисква не се изисква 1

35
24490-

Асеновград
Химик-котляр

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Х им ик - санитар и химик - к< 01.07.2012г. средно не се изисква не се изисква не се изисква 1

36
24490-

Асеновград
Химик-санитар

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил; 
Х им ик - санитар и химик - 
котляр.

01.07.2012г. средно
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат. "В"

не се изисква не се изисква 1

37
24490-

Асеновград
Пътен строител

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Сапьор;
Ш офьори на автомобил.

01.07.2012г. средно
Свидетелство за 

управлвние на М ПС 
кат."С"

не се изисква не се изисква 1

38
24490-

Асеновград
М ладш и готвач

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил; 
Специалисти по 
продоволственно, вещево 
снабдяване, съхранение и 
приготвяне на хранителни 
продукти.

01.07.2012г. средно не се изисква не се изисква не се изисква 3

39
24490-

Асеновград

М ладш и специалист 
по ремонт на 
електрооборудване 
на ATT

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил; 
Специалисти по рем онт и 
съхранение на оптически 
прибори ,стрелково 
въоръж ение, АМЧ, ЗАМ Ч и 
ПТУРК.

01.07.2012г. средно не се изисква не се изисква не се изисква 2

ВСИ ЧКО 60

ВСИ ЧК О  ЗА ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО ВАН И Е 24490 - АСЕН О ВГРАД 233

ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО ВАН И Е 22160 - П ЛЕВЕН

1 22160-Плевен

Н ачалник на служба 
"Окомплектоване с 

личен състав" в 
отделение "Личен 

състав"

майор

Организация и управление 
на военните формирования 
на тактическо ниво всички 

специализации

21.12.2021г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”

Да умее да работи с 
M icrosoft Office (W ord, 
Excel и Pow er Point) и в 

мреж ова среда

Не се изисква с 1

2 22160-Плевен

П омощ ник- 
началник на служба 

"М обилизация" в 
отделение "Личен 

състав"

капитан,
старш и лейтенант, 

лейтенант

Организация и управление 
на военните формирования 
на тактическо ниво всички 

специализации

01.01.2019г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”

Да умее да работи с 
M icrosoft Office (W ord, 
Excel и Pow er Point) и в 

мреж ова среда

Не се изисква с 2

3 22160-Плевен

П омощ ник- 
началник на 

отделение 
"Разузнаване"

капитан,
старш и лейтенант, 

лейтенант

Организация и управление 
на военните формирования 

на тактическо ниво 
специализация разузнаване 

и електронна война

01.01.2019г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”

Да умее да работи с 
M icrosoft Office (W ord, 
Excel и Pow er Point) и в 

мреж ова среда

Не се изисква с 2

Да притеж ава 
специализация 

по
специалността 

от Н ационалния 
военен

университет - 
М13 Сигнално 
разузнаване и 

електронна 
война
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4 22160-Плевен

П омощ ник- 
началник на служба 

"Подготовка" в 
отделение 

"Оперативно, 
планиране и 
подготовка"

капитан,
старш и лейтенант, 

лейтенант

Организация и управление 
на военните формирования 
на тактическо ниво всички 

специализации

01.01.2019г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”

Да умее да работи с 
M icrosoft Office (W ord, 
Excel и Pow er Point) и в 

мреж ова среда

Не се изисква С 1

5 22160-Плевен
М ладш и експерт I 
степен в отделение 

"Логистика"
капитан

Организация и управление 
на военните формирования 

на тактическо ниво 
специализация логистика

01.01.2019г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”

Да умее да работи с 
M icrosoft Office (W ord, 
Excel и Pow er Point) и в 

мреж ова среда

Не се изисква С 1

6 22160-Плевен

П омощ ник- 
началник на 

отделение 
"Комуникационни и 

информационни 
системи"

капитан,
старш и лейтенант, 

лейтенант

Организация и управление 
на военните формирования 

на тактическо ниво 
специализация КИС

01.01.2019г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”

Да умее да работи с 
M icrosoft Office (W ord, 
Excel и Pow er Point) и в 

мреж ова среда

Не се изисква с 2

Да притеж ава 
специализация 

по
специалността 

от Н ационалния 
военен

университет - 
Военни

комуникационни
и

информационни
системи

7 22160-Плевен

Командир на 
домакинско 

отделение в група за 
продоволствено и 

комунално - битово 
осигуряване на рота 

за осигуряване

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

специалисти от тилови 
войски

01.01.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Да умее да работи с 
M icrosoft Office (W ord, 
Excel и Pow er Point) и в 

мреж ова среда

Не се изисква п 1

8 22160-Плевен

Г отвач в 
домакинско 

отделение на група 
за продоволствено и 
комунално - битово 
осигуряване в рота 

за осигуряване

ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

специалисти от тилови 
войски

01.01.2019г.
средно образование

- Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат. "С+Е"
Не се изисква СлП 1

Завърш ен курс 
за Е отвач”

9 22160-Плевен

П омощ ник-готвач в 
домакинско 

отделение на група 
за продоволствено и 
комунално - битово 
осигуряване в рота 

за осигуряване

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

специалисти от тилови 
войски

01.01.2019г.
средно образование

- Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат."С+Е"
Не се изисква СлП 1

Завърш ен курс 
за Е отвач”

ВСИ ЧКО 12
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1 42800-Плевен

Старши специалист 
II степен по 
събиране и 
обработка на 
разузнавателна 
информация в 
отделение 
"Разузнаване"

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалност „О рганизация 
и управление на военни 
формирования на 
тактическо ниво -  
специализация „Разузнаване 
(от 2012) /Специалисти по 
разузнаване
Специалност „О рганизация 
и управление на военни 
формирования на 
тактическо ниво -  
специализация „Сигнално 
разузнаване и електронна 
война“ (от 2012)/ 
Специалисти по електронна 
война.

01.07.2019Г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква
с

NS
EUS

1

2 42800-Плевен

Старши специалист 
II степен по 
планиране и отчет 
на подготовката в 
отделение 
"Тактическо"

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти от общ а и 
специализирана 
администрация, 
мотопехотни войски, 
танкови войски, 
разузнаване и електронна 
война, полева артилерия и 
ракетни войски, ПВО  на 
войските, комуникационни 
и информационни системи 
или административни 
специалисти.

01.07.2019Г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква
с

NS
1

3 42800-Плевен

Старши специалист 
II степен по 
експлоатация и 
поддръжка на 
комуникационно- 
информационни 
системи в отделение 
"Комуникационни и 
информационни 
системи".

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по 
комуникационни и 
информационни системи

01.07.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква
с

NS
EUS

1

4 42800-Плевен
Командир на 
екипаж на командно 
щ абна маш ина

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Сспециалисти по 
експлоатация на цифрови 
комуникационни системи и 
мрежи, специалисти по 
експлоатация на радио и 
сателитни системи или 
специалисти по 
експлоатация на средства за 
криптографска защ ита на 
информацията и сигурност 
на АИС и мрежи.

01.07.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква с 3
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5 42800-Плевен

Заместник- 
командир на взвод 
за разузнаване и 
управление в 
самоходна 
мино хвъргачна 
батарея

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти от 
артилерийско 
разузнавателно отделение 
(разузнавателно - 
изчислително отделение, 
артилерийски преден 
наблюдателен пункт, 
м аш ина за управление на 
огъня или пункт за 
управление на огъня от 
взвод за разузнаване и 
управление с АСУО).

01.07.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква с 1

6 42800-Плевен

Командир на разчет 
в самоходна 
мино хвъргачна 
батарея

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти от разчет на 
минохвъргачка

01.07.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 2

7 42800-Плевен

Командир на разчет 
в смесен 
противотанков 
взвод

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 
полевата артилерия

01.07.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 4

8 42800-Плевен

Командир на разчет 
в смесен зенитно- 
ракетен
артилерийски взвод

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти от бойните 
разчети на зенитно 
артилерийските комплекси

01.07.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

9 42800-Плевен
М ладш и
радиооператор

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация на радио и 
сателитни системи

01.07.2019г. средно не се изисква не се изисква п 5

10 42800-Плевен М еханик-водач
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

М еханик - водачи на 
вериж на бойна техника (МТ- 
ЛБ)

01.07.2019г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

не се изисква п 2

11 42800-Плевен М еханик-водач
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

М еханик - водачи на 
вериж на бойна техника (МТ- 
ЛБ)

01.07.2019г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

не се изисква СлП 1

12 42800-Плевен М ладш и ш офьор
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил 01.07.2019г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

не се изисква п 1

13 42800-Плевен М ладш и телефонист
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация и рем онт на 
кабелни линии

01.07.2019г. средно не се изисква не се изисква п 1
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14 42800-Плевен М ладш и разузнавач
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти по войсково 
разузнаване

01.07.2019г. средно не се изисква не се изисква п 2

15 42800-Плевен М ладш и ш офьор
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил 01.07.2019г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

не се изисква СлП 6

16 42800-Плевен Химик-разузнавач
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Х им ик - разузнавач 01.07.2019г. средно не се изисква не се изисква п 1

17 42800-Плевен
М ладш и
радиотелеграфист

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация на радио и 
сателитни системи

01.07.2019г. средно не се изисква не се изисква п 1

18 42800-Плевен Радиотелефонист
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация на радио и 
сателитни системи

01.07.2019г. средно не се изисква не се изисква п 2

19 42800-Плевен

М ерач в разчет на 
самоходен 
мино хвъргачен 
взвод

ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти от разчет на 
минохвъргачка

01.07.2019г. средно не се изисква не се изисква СлП 3

20 42800-Плевен

М ерач в разчет на 
смесен
противотанков
взвод

ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 
полевата артилерия

01.07.2019г. средно не се изисква не се изисква СлП 2

21 42800-Плевен
Оператор на 
П ТУРК

ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 
полевата артилерия

01.07.2019г. средно не се изисква не се изисква СлП 2

22 42800-Плевен
М ладш и оператор 
на П ТУ РК

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 
полевата артилерия

01.07.2019г. средно не се изисква не се изисква СлП 2

23 42800-Плевен

М ерач в разчет на 
смесен зенитно- 
ракетен
артилерийски взвод

ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти от бойните 
разчети на зенитно 
артилерийските комплекси

01.07.2019г. средно не се изисква не се изисква СлП 1

24 42800-Плевен А втомонтьор
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по 
обслужване, рем онт и 
съхранение на автомобилна 
техника

01.07.2019г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

не се изисква СлП 2

25 42800-Плевен М онтьор
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по 
обслужване, рем онт и 
съхранение на бронетанкова 
техника

01.07.2019г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

не се изисква СлП 1

26 42800-Плевен

Техник по ремонт 
на стрелково 
оръжие и оптически 
прибори

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти по рем онт и 
съхранение на оптически 
прибори ,стрелково 
въоръж ение, АМЧ, ЗАМ Ч и 
П ТУРК

01.07.2019г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

не се изисква СлП 1

27 42800-Плевен

Техник по ремонт 
на комуникационна 
и информационна 
техника в отделение 
за ремонт на 
комуникационно - 
инф орм ационно, 
инженерно и 
химическо 
имущество

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти по рем онт и 
поддръж ка на техническите 
средства за изграж дане на 
комуникационни системи и 
мрежи

01.07.2019г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

не се изисква СлП 1
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28 42800-Плевен
Ш офьор-
акумулаторист

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти по техническо 
обслужване и рем онт на 
бронетанковата техника, 
електроавтоматика, 
радиооборудване и 
акумулатористи

01.07.2019Г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

не се изисква СлП 1

29 42800-Плевен
М еханик-водач в
евакуационно
отделение

ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по техническо 
обслужване и рем онт на 
бронетанковата техника, 
електроавтоматика, 
радиооборудване и 
акумулатористи

01.07.2019г. средно

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат. С Удостоверение за 
управление на ТВ -62 и 

М ТЛБ

не се изисква СлП 1

ВСИЧКО 53

1 54060-Ш умен

Администратор на 
база данни и 

информационни 
системи

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

- Специалисти по 
експлоатация на радио и 
сателитни системи;
- Специалисти по ремонт и 

поддръж ка на техническите 
средства за изграж дане на 
комуникационни системи и 
мрежи
- Специалисти по 

експлоатация и рем онт на 
кабелни линии
- Специалисти по 

администриране на база 
данни и информационни 
системи

01.07.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква С 1

2 54060-Ш умен
Гдавен сержант на 

батарея
старш ина

- Специалисти от разчет на 
минохвъргачка
- Ш офьори на автомобил

01.07.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат. "С"
не се изисква п 1

3 54060-Ш умен
Командир на 

отделение

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

- Специалисти по 
обслужване, рем онт и 
съхранение на бронетанкова 
техника

- Ш офьори на автомобил

01.07.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат. "С"
не се изисква п 1
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4 54060-Ш умен
Заместник- 

командир на взвод

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти от разчет на 
минохвъргачка;
Ш офьори на автомобил;

09.05.2022Г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

5 54060-Ш умен
Командир на 

екипаж

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

- Специалисти по 
експлоатация на цифрови 
комуникационни системи и 
мрежи

- Специалисти по 
експлоатация на радио и 
сателитни системи;

01.07.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква с 2

6 54060-Ш умен
М айстор по ремонт 

на бронетанкова 
техника

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

-Специалисти по 
обслужване, рем онт и 

съхранение на бронетанкова 
техника

01.07.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат. "С"
не се изисква Сл.П 1

7 54060-Ш умен
М айстор по ремонт 

на инженерно 
имущество

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

- Ш офьори на автомобил
- Специалисти по ремонт 

на вериж на инженерна 
техника

- Специалисти по ремонт 
на колесна инженерна 
техника

- Строителен специалист и 
техник

01.07.2019г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

не се изисква п 1

8 54060-Ш умен
М айстор по 

специални работи

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

- Специалисти по ремонт 
на тилова техника и 
поддържане на 
интендантско имущ ество/ 
Специалисти по рем онт и 
поддръж ка на материални 
средства
- Ш офьори на автомобил
- Електротехник - силни 

токове
- Електротехник - слаби 

токове

01.07.2019г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

не се изисква Сл.П 1
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9 54060-Ш умен
М айстор по ремонт 

на химическо 
имущество

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

- Ш офьори на автомобили 
-Химици-специалисти по 

технически средства за 
ЯХБЗ

01.07.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат. "С"
не се изисква п 1

10 54060-Ш умен
Н ачалник на 

гориво зарядна 
станция

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

- Ш офьори на автомобили
- ГС М  специалисти
- Специалисти по 

приемане, съхранение и 
контрол на качеството на 
ГС М  и специални горива

01.07.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат. "С"
не се изисква п 1

11 54060-Ш умен
Старш и специалист 

II степен по 
разузнаване

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

- Специалност 
„Организация и управление 
на военни формирования на 
тактическо ниво -  
специализация „Разузнаване 
(от 2012) /Специалисти по 
разузнаване;
- Специалисти от 

артилерийско 
разузнавателно отделение 
(разузнавателно - 
изчислително отделение, 
артилерийски преден 
наблюдателен пункт, 
м аш ина за управление на 
огъня или пункт за 
управление на огъня от 
взвод за разузнаване и 
управление с АСУО);
- Специалисти по 

експлоатация на 
информационни системи

01.07.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква с 1

12 54060-Ш умен Командир на разчет
старш и сержант, 

сержант, 
младш и сержант

- Специалисти от разчет на 
минохвъргачка

01.07.2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1
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13 54060-Ш умен М ладш и оператор
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

- Специалисти по 
експлоатация на 
информационни системи;
- Отчетници по 

административно - 
документално обслужване

01.07.2019Г. средно не се изисква не се изисква п 1

14 54060-Ш умен Оператор
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

- Специалност 
„Организация и управление 
на военни формирования на 
тактическо ниво -  
специализация „Разузнаване 
(от 2012) /Специалисти по 
разузнаване;
- Специалисти от 

артилерийско 
разузнавателно отделение 
(разузнавателно - 
изчислително отделение, 
артилерийски преден 
наблюдателен пункт, 
м аш ина за управление на 
огъня или пункт за 
управление на огъня от 
взвод за разузнаване и 
управление с АСУО);
- Специалисти по 
експлоатация на 
информационни системи;

01.07.2019г. средно не се изисква не се изисква п 1

15 54060-Ш умен Оператор
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

- Комуникационни 
системи, специалисти по 
експлоатация на радио и 

сателитни системи

01.07.2019г. средно не се изисква не се изисква п 1

16 54060-Ш умен Радиотелефонист
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

- Комуникационни 
системи, специалисти по 
експлоатация на радио и 

сателитни системи

01.07.2019г. средно не се изисква не се изисква п 2

17 54060-Ш умен
Командир на 

отделение
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

-Санитари
-Ш офьори на автомобил

01.07.2019г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

не се изисква Сл.П 1

18 54060-Ш умен Л инеен надзорник
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

- Специалисти по 
експлоатация и рем онт на 
кабелни линии

01.07.2019г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 1

19 54060-Ш умен Санитар
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

-Санитари
-Ш офьори на автомобил

01.07.2019г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

не се изисква Сл.П 2

20 54060-Ш умен М еханик- водач
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

-М еханик-водачи на 
вериж на бойна техника

01.07.2019г. средно не се изисква П 2

21 54060-Ш умен М еханик- водач
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

-М еханик-водачи на 
вериж на бойна техника

01.07.2019г. средно не се изисква Сл.П 1

22 54060-Ш умен М ладш и готвач
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

- Специалисти по 
продоволственно, вещево 
снабдяване, съхранение и 
приготвяне на хранителни 
продукти

- Ш офьори на автомобил

01.07.2019г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

не се изисква Сл.П 4

34/70



23 54060-Ш умен М ладш и лаборант
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

- Ш офьори на автомобил
- Санитари
- Х имик - дегазатор
- Специалисти по ремонт 

на тилова техника и 
поддържане на 
интендантско имущ ество/ 
Специалисти по рем онт и 
поддръж ка на материални 
средства

01.07.2019Г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

не се изисква Сл.П 1

24 54060-Ш умен М ладш и оператор
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

- Специалисти по 
експлоатация на радио и 
сателитни системи

01.07.2019г. средно не се изисква не се изисква П 3

25 54060-Ш умен М ладш и разузнавач
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

- Специалност 
„Организация и управление 
на военни формирования на 
тактическо ниво -  
специализация „Разузнаване 
(от 2012) /Специалисти по 
разузнаване

01.07.2019г. средно не се изисква не се изисква п 2

26 54060-Ш умен М ладш и телефонист
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

- Специалисти по 
експлоатация и рем онт на 
кабелни линии

01.07.2019г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 1

27 54060-Ш умен М ладш и ш офьор
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

- Ш офьори на автомобил
- Санитари

01.07.2019г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

не се изисква Сл.П 2

28 54060-Ш умен М ладш и ш офьор
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

- Ш офьори на автомобил 01.07.2019г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

не се изисква Сл.П 6

29 54060-Ш умен Н омер от разчет
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

-Специалисти от разчет на 
минохвъргачка

01.07.2019г. средно не се изисква Сл.П 8

30 54060-Ш умен М ерач
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

-Специалисти от разчет на 
минохвъргачка

01.07.2019г. средно не се изисква Сл.П 2

31 54060-Ш умен Н омер от разчет
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

-Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 

полевата артилерия
01.07.2019г. средно не се изисква Сл.П 1

32 54060-Ш умен Такелажник
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

- Инж енерно - технически 
специалисти

- Специалисти по 
обслужване, рем онт и 
съхранение на автомобилна 
техника

- Ш офьори на автомобил

01.07.2019г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

не се изисква Сл.П 1

33 54060-Ш умен Ш о фьор-агрегатчик
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

- Ш офьори на автомобил
- Инж енерно - технически 

специалисти
01.07.2019г. средно

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат. "С"
не се изисква Сл.П 3

34 54060-Ш умен
Ш офьор-

радиотелефонист

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

- Специалисти по 
експлоатация на радио и 
сателитни системи
- Ш офьори на автомобил

01.07.2019г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

не се изисква Сл.П 1
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35 54060-Ш умен
М айстор по ремонт 

на свързочно 
имущество

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

- Ш офьори на автомобил
- Специалисти по рем онт и 

поддръж ка на техническите 
средства за изграж дане на 
комуникационни системи и 
мрежи

01.07.2019Г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

не се изисква Сл.П 1

ВСИ ЧКО 61

ВСИ ЧК О  ЗА ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО ВАН И Е 22160 - ПЛЕВЕН 126

ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО ВАН И Е 42600 - М УСАЧЕВО

1
42600-

М усачево
Командир на взвод

капитан,
старш и лейтенант, 

лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 
специализация 

К омуникационна техника и 
технологии, 

Компю търни системи и 
технологии

1.12.2012
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
Не се изисква Не се изисква

с ,
NS

1

2
42600-

М усачево
Командир на взвод

капитан,
старш и лейтенант, 

лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 

специализация ЯХ БЗ и Е

1.12.2012
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
Не се изисква Не се изисква

с ,
NS

1

3
42600-

М усачево

Заместник- 
командир на взвод, 
той и командир на 

отделение

старш и сержант 
сержант

младш и сержант
Х имици - разузнавачи 1.11.2017

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Не се изисква Не се изисква П 1

Длъжността 
може да се заема 

от
военнослуж ещ и 
Специалисти от 

войските за 
Я Х Б З и  Е

4
42600-

М усачево

Командир на 
отделение- от 

резерва

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант
Х имици - разузнавачи 1.12.2012

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Не се изисква Не се изисква п 4

Длъжността 
може да се заема 

от
военнослуж ещ и 
Специалисти от 

войските за 
Я Х Б З и  Е

5
42600-

М усачево

М ладш и оператор 
на комуникационни 

системи, 
Специалисти по 
експлоатация на 

радио и сателитни 
системи

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация на цифрови 

комуникационни системи и 
мрежи

1.12.2012 Средно Не се изисква Не се изисква п 1

6
42600-

М усачево
Старши химик- 

разузнавач

ефрейтор 2 клас 
ефрейтор 1 клас Х имици - разузнавачи 12.12.2018 Средно Не се изисква Не се изисква п 1

Л Л/ГЛА ЛЛ_________ __ _ __ редник 3-ти клас,
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7
ч-zouu-

М усачево
ли м и к -раз\ знавач-

от резерва
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Х имици - разузнавачи 1.12.2012 Средно Не се изисква Не се изисква п 2

8
42600-

М усачево
Ш офьор-химик- от 

резерва

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Х имици - разузнавачи и 
ш офьори на автомобил

11.08.2014 г. Средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
категория „В”

Не се изисква СлП 4

ВСИ ЧК О  ЗА ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО ВАН И Е 42600 - М УСАЧЕВО 15

ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО ВАН И Е 34200 - Ш УМ ЕН

1 34200-Ш умен Направленец
капитан,

старш и лейтенант, 
лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 

специализация- 
М отопехотни и танкови 

войски; П олева артилерия; 
КИС; М атериални средства, 
П ридвиж ване и транспорт;

01.01.2019 г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
не се изисква не се изисква с 1

2 34200-Ш умен Направленец
капитан,

старш и лейтенант, 
лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 
специализация- 

М отопехотни и танкови 
войски; П олева артилерия; 

Артилерийско и зенитно 
въоръж ение, СО, оптика и 

БП; Танкова и автомобилна 
техника;

16.08.2019 г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
не се изисква не се изисква с 1

3 34200-Ш умен
Офицер по 

подготовка на 
резервисти

капитан,
старш и лейтенант, 

лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 
специализация- 

М отопехотни и танкови 
войски;

01.07.2017 г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
не се изисква не се изисква с 2

4 34200-Ш умен
Офицер по 

подготовка на 
резервисти

капитан,
старш и лейтенант, 

лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 

специализация- П олева 
артилерия.

01.07.2017 г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
не се изисква не се изисква с 1

5 34200-Ш умен
Офицер по 

подготовка на 
резервисти

капитан, 
ст. лейтенант, 

лейтенант

Организация и управление 
на в.ф. на тактическо ниво - 
специализация „Войски за 

ядрена, химическа, 
биологична защ ита и 

екология".

01.07.2017 г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
не се изисква не се изисква с 1

6 34200-Ш умен
Офицер по 

подготовка на 
резервисти

капитан, 
ст. лейтенант, 

лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 
специализация- 

М отопехотни и танкови 
войски; специализация 

КИС.

01.07.2017 г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
не се изисква не се изисква с 1
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7 34200-Ш умен Инструктор
старш и сержант, 

сержант, 
младш и сержант,

Сержант - Специалист от 
мотопехотни войски.

11.04.2022 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

свидетелство за 
управление на М П С -  

категория „С”

не се изисква П 1

8 34200-Ш умен Инструктор
старш и сержант, 

сержант, 
младш и сержант,

Сержант - Специалист от 
„Войски за ядрена, 

химическа, биологична 
защ ита и екология".

29.03.2022 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

свидетелство за 
управление на М П С -  

категория „С”

не се изисква П 1

9 34200-Ш умен М ладш и приемник
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас,

Автоматчик; Специалист от 
щ абна служба; Специалист 

по управление на 
човеш ките ресурси:

02.07.2019 г. средно не се изисква не се изисква СлП 1

10 34200-Ш умен М ладш и приемник
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас,

Автоматчик; Специалист от 
щ абна служба; Ш офьори на 
автомобил; Специалист по 
управление на човеш ките 

ресурси;

01.07.2017 г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
категория „С” .

не се изисква СлП 1

11 34200-Ш умен
М ладш и специалист 

по подготовка на 
резервисти

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас,

М еханик - водачи на 
вериж на бойна техника; 
Ш офьори на автомобил; 

Специалисти от разчет на 
самоходна гаубична 

артилерия.

01.07.2017 г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
категория „С” .

не се изисква СлП 1

12 34200-Ш умен
М ладш и специалист 

по подготовка на 
резервисти

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас,

Ш офьори на автомобил; 
Х им ик - разузнавач.

01.07.2017 г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
категория „С” .

не се изисква СлП 1

ВСИ ЧК О  ЗА ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО ВАН И Е 34200 - Ш УМ ЕН 13

ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО ВАН И Е 24150 - СТАРА ЗАГОРА

1
54230-Стара

Загора
Командир на 

отделение

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант,

Специалисти по 
обслужване, рем онт и 

съхранение на автомобилна 
и бронетанкова техника

01.07.2012 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат. "С"
Не се изисква П 2
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2
54230-Стара

Загора
Командир на 

отделение

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант,

Специалисти от бойните 
разчети на ЗРК /П ЗРК/

01.07.2012 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Н яма Не се изисква П 1

3
54230-Стара

Загора
Командир на 

отделение

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант,

Специалисти по рем онт и 
съхранение на оптически 

прибори, стрелково 
въоръж ение, АМЧ, ЗАМ Ч и 

П ТУРК

01.07.2012 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат. "С"
Не се изисква П 1

4
54230-Стара

Загора
Командир на 

отделение

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант,

Специалисти по приемане, 
съхранение и контрол на 

качеството на ГС М  и 
специални горива

01.07.2012 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат. "С"
Не се изисква П 1

5
54230-Стара

Загора
Химически
инструктор

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант,

Х им ик - дегазатор Х им ик - 
санитар и химик - котляр

01.07.2012 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат. "С"
Не се изисква П 1

6
54230-Стара

Загора
П ож арникар

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант,
П ротивопож арна охрана 01.07.2012 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат. "С"
Не се изисква П 1
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7
54230-Стара

Загора

Старш и специалист 
II степен по 
контрол на 
превозите

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант,

Специалисти по контрол на 
превозите

01.07.2012 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат. "С"
Не се изисква П 1

ВСИ ЧКО 8

1
44200-Стара

Загора
Командир на 

отделение

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант,
Сапьор 01.07.2012 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Не се изисква Не се изисква П 1

2
44200-Стара

Загора
Сапьор

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Сапьор 01.07.2012 г. средно Не се изисква Не се изисква Сл.П 5

ВСИ ЧКО 6

1
54140-Стара

Загора
М ладш и ш офьор

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

-Ш офьори на автомобил 01.07.2017г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

Не се изисква СлП 21

2
54140-Стара

Загора
М ладш и охранител

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Комендантско - 
охранителни; Ш офьори на 

автомобил
01.07.2017г. средно

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат. "С"
Не се изисква Сл.П 6

3
54140-Стара

Загора
М онтьор-ш офьор

ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по 
обслужване, рем онт и 

съхранение на бронетанкова 
техника; Ш офьори на 

автомобил

22.06.2021г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

Не се изисква СлП 2

4
54140-Стара

Загора
Автомеханик

ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по 
обслужване, рем онт и 

съхранение на автомобилна 
техника; Ш офьори на 

автомобил

01.07.2017г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

Не се изисква СлП 3

5
54140-Стара

Загора
Командир на 

отделение
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

ГС М  специалисти Ш офьори 
на автомобил;

01.07.2017г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

Не се изисква П 1

6
54140-Стара

Загора
Командир на 

отделение
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Ш офьори на автомобил 
Специалисти по 

транспортно осигуряване
01.07.2017г. средно

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат. "С"
Не се изисква П 1

7
54140-Стара

Загора
П ом ощ ник готвач

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
продоволственно, вещево 
снабдяване, съхранение и 
приготвяне на хранителни 

продукти; Ш офьори на 
автомобили

01.07.2017г. средно

Документ за 
правоспособност за 

упражняване на 
професията „Готвач” ;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат. "С"

Не се изисква СлП 3
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8
54140-Стара

Загора
Хлебопекар

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
продоволственно, вещево 
снабдяване, съхранение и 
приготвяне на хранителни 

продукти; Ш офьори на 
автомобил

01.07.2017г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

Не се изисква СлП 1

9
54140-Стара

Загора
Командир на 

отделение
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Ш офьори на автомобил; 
Специалисти по рем онт на 

тилова техника и 
поддържане на 

интендантско имущество

01.07.2017г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

Не се изисква П 1

10
54140-Стара

Загора

М ладш и специалист 
по комунално - 

битово осигуряване

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил; 
Специалисти по рем онт на 

тилова техника и 
поддържане на 

интендантско имущество; 
Специалисти по рем онт и 

поддържане на материални 
средсва

01.07.2017г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. "С"

Не се изисква СлП 2

ВСИ ЧКО 41

ВСИ ЧК О  ЗА ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО ВАН И Е 24150 - СТАРА ЗАГО РА 55

ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО ВАН И Е 46690 - П Л О ВДИ В

1 52760 П ловдив М ладш и ш офьор
редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил 01.07.2019г. Средно образование
Свидетелство за 

управление на М ПС 
категория "С"

не се изисква СлП 11

2 54530 П ловдив М ладш и ш офьор
редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил 01.07.2019г. Средно образование
Свидетелство за 

управление на М ПС 
категория "Б"

не се изисква СлП 1

3 54530 П ловдив

М ладш и оператор 
на инженерна 

техника

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил; 
Водач на колесни 

инженерни машини;
01.07.2019г. Средно образование

Свидетелство за 
управление на М ПС 

категория "Б"
не се изисква СлП 1

ВСИ ЧК О  ЗА ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО ВАН И Е 46690 - П Л О ВДИ В 13

ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО ВАН И Е 24620 - СВО БО ДА

1 24620-Свобода
Заместник - 
командир на 

разузнавателна рота

капитан,
старш и лейтенант, 

лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 
специализация- 

М отопехотни и танкови 
войски;

„Разузнаване” или 
„Сигнално разузнаване и 

електронна война”

01.07.2019 г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
не се изисква не се изисква С 2

2 24620-Свобода

Н ачалник на пост 
"Автоматични 

телефонни 
комуникации"

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по 
експлоатация на цифрови 

комуникационни системи и 
мрежи

01.07.2019 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат."С"
не се изисква С 1
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3 24620-Свобода

М айстор по 
рем онта на 

химическо и 
квартирно - 

експлоатационно 
имущество

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по рем онт и 
поддържане на квартирно - 

експлоатационни 
имущ ества и СКЖФ, 

Х им ик - специалист по 
технически средства за 

ЯХБЗ

01.07.2019 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат."С"
не се изисква п 1

4 24620-Свобода
М айстор по 

рем онта на тилово 
имущество

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по рем онт и 
поддържане на квартирно - 

експлоатационни 
имущ ества и СКЖ Ф  или 
Х им ик - специалист по 
технически средства за 

ЯХБЗ

01.07.2019 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат."С"
не се изисква п 1

5 24620-Свобода
Командир на 

отделение за подвоз 
на твърди товари

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по приемане и 
експлоатация на товари

01.07.2019 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат."С"
не се изисква п 1

6 24620-Свобода
Командир на 

отделение за подвоз 
на течни товари

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по приемане и 
експлоатация на товари или 
специалисти по приемане, 
съхранение и контрол на 

качеството на ГС М  и 
специални горива

01.07.2019 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат."С"
не се изисква п 1

7 24620-Свобода

М айстор по 
рем онта на 

бронетанкова 
техника, 

въоръж ение и 
оптика

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по съхранение 
и поддържане на бойни 

припаси или специалисти 
по рем онт и съхранение на 

оптически прибори, 
стрелково въоръжение, 

АМЧ, ЗАМ Ч и П ТУ РК или 
специалисти по обслужване, 

рем онт и съхранение на 
бронетанкова техника или 

специалисти по приемане и 
експлоатация на товари

01.07.2019 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат."С"
не се изисква п 1
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8 24620-Свобода

М айстор по 
рем онта на средства 
за електронна война 
и комуникационно- 

информационна 
техника

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по рем онт и 
поддръжка на техническите 
средства за изграждане на 

комуникационни системи и 
мрежи или специалисти по 
рем онт на тилова техника и 

поддържане на 
интендантско имущ ество/ 
специалисти по рем онт и 
поддръжка на материални 
средства или специалисти 
по обслужване, рем онт и 

съхранение на автомобилна 
техника

01.07.2019 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат."С"
не се изисква п 1

9 24620-Свобода

М айстор по 
рем онта на 

автомобилна 
техника, технически 

средства за ЯХБЗ, 
инженерно и тилово 

имущество

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по рем онт на 
тилова техника и 

поддържане на 
интендантско имущ ество/ 
Специалисти по рем онт и 
поддръжка на материални 
средства или специалисти 
по обслужване, рем онт и 

съхранение на автомобилна 
техника или химик - 

специалист по технически 
средства за ЯХБЗ

01.07.2019 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат."С"
не се изисква п 1

10 24620-Свобода М ладш и оператор
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас,

Специалисти по 
експлоатация на 

информационни системи 
или

специалист от структурите 
по управление на 

човеш ките ресурси/личния 
състав

01.07.2019 г. средно не се изисква п 2

11 24620-Свобода М ладш и оператор
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас,

Специалисти по 
експлоатация на 

информационни системи, 
специалист от щ абна 

служба

01.07.2019 г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат."С"

не се изисква п 1

12 24620-Свобода
М ладш и

радиотелеграфист

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас,

Специалисти по 
експлоатация на радио и 

сателитни системи
01.07.2019 г. средно не се изисква не се изисква п 1

13 24620-Свобода
М ладш и

радиотелеграфист

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас,

Специалисти по разузнаване 
или

специалисти по 
експлоатация на радио и 

сателитни системи

01.07.2019 г. средно не се изисква не се изисква п 4

14 24620-Свобода М ладш и разузнавач
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас,

Специалисти по разузнаване 
или снайперисти

01.07.2019 г. средно не се изисква не се изисква п 2

15 24620-Свобода М ладш и разузнавач
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас,

Специалисти по разузнаване 01.07.2019 г. средно не се изисква не се изисква п 2

16 24620-Свобода М ладш и ш офьор
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас,

Ш офьори на автомобил 01.07.2019 г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат."С"

не се изисква С л П 1
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17 24620-Свобода
Техник по ремонта 

на бронетанкова 
техника

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас,

Специалисти по 
обслужване, рем онт и 

съхранение на бронетанкова 
техника или механик - 

водачи на вериж на бойна 
техника

01.07.2019 г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат."С"

не се изисква С л П 1

18 24620-Свобода
Техник по ремонта 

на въоръж ение и 
оптика

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас,

Специалисти по рем онт и 
съхранение на оптически 

прибори, стрелково 
въоръж ение, АМЧ, ЗАМ Ч и 

П ТУРК

01.07.2019 г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат."С"

не се изисква С л П 1

19 24620-Свобода
Техник по ремонт 

на средства за 
електронна война

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас,

Специалисти по рем онт и 
поддръжка на техническите 
средства за изграждане на 

комуникационни системи и 
мрежи или

специалисти по електронна 
война

01.07.2019 г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат."С"

не се изисква С л П 2

20 24620-Свобода

Техник по ремонт 
на комуникационно- 

информационна 
техника

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас,

Специалисти по рем онт и 
поддръжка на техническите 
средства за изграждане на 

комуникационни системи и 
мрежи

01.07.2019 г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат."С"

не се изисква С л П 1

21 24620-Свобода
Техник по ремонта 

на автомобилна 
техника

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас,

Специалисти по 
обслужване, рем онт и 

съхранение на автомобилна 
техника

01.07.2019 г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат."С"

не се изисква С л П 1

22 24620-Свобода

Техник по ремонт 
на технически 

средства за ЯХБЗ, 
инженерно и тилово 

имущество

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас,

Специалисти по рем онт на 
тилова техника и 

поддържане на 
интендантско имущ ество/ 
Специалисти по рем онт и 
поддръжка на материални 

средства или Х им ик - 
специалист по технически 

средства за ЯХБЗ

01.07.2019 г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат."С"

не се изисква С л П 1

ВСИ ЧК О  ЗА ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО ВАН И Е 24620 - СВО БО ДА 30

ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО ВАН И Е 28880 - БЕЛЕНЕ

1
28880-
Белене

Командир на 
екипаж

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти по 
експлоатация на радио и 

сателитни системи
01.07.2019 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква С 2
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2
28880-
Белене

Командир на 
екипаж

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти по 
експлоатация на средства за 

криптогарфска защ ита на 
информацията и сигурност 

на АИС мрежи

01.07.2019 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква с 1

3
28880-
Белене

М ладш и ш офьор
редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил 01.07.2019 г. средно
свидетелство за 

управление на М ПС 
кат."С"

не се изисква Сл.П. 7

4
28880-
Белене

М ладш и
радиотелеграфист

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация на радио и 

сателитни системи
01.07.2019 г. средно не се изисква не се изисква с 2

5
28880-
Белене

Ш о фьор-агрегатчик
редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Инж енерно -технически 
специалисти; Ш офьори на 

автомобил
01.07.2019 г. средно

свидетелство за 
управление на М ПС 

кат."С"
не се изисква п 3

6 28880-
Белене

Телеграфен ЗАС 
механик

ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация на средства за 

криптогарфска защ ита на 
информацията и сигурност 

на АИС мрежи

01.07.2019 г. средно не се изисква не се изисква с 1

в си ч к о 16

1 44220-Пловдив
Главен инструктор 

по инженерна 
техника

оф. кандидат 2-ри 
клас

оф. кандидат 1-ви 
клас

Инж енерно -технически 
специалисти

01.07.2019 г.

средно образование, четвърта степен 
на професионална квалификация 

придобита в професионален 
сержантски (старш ински) колеж  или 

приравнено по чл. 115, ал. 2 от 
ППЗОВСРБ обучение в чужбина или 
курс за придобиване на сержантско 

(старш инско) звание в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или учебен 
център и завърш или курс за военно 

звание „офицерски кандидат” в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
на него по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ;

Курс за военно звание 
"офицерски кандидат"

не се изисква с 1

2 44220-Пловдив
Командир на 

отделение

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Инж енерно -технически 
специалисти; 

Ш офьори на автомобил
01.07.2019 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат. „С”
не се изисква Сл.П. 7
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3 44220-Пловдив
Командир на 

отделение

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Инж енерно -технически 
специалисти

01.07.2019 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква Сл.П. 1

4 44220-Пловдив
Командир на 

отделение

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Водач на колесни 
инженерни машини; 

Ш офьори на автомобил
01.07.2019 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат. „С”
не се изисква Сл.П. 1

5 44220-Пловдив
М еханик-водач 

(на валяк)
ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

Водачи на колесни 
инженерни маш ини

01.07.2019 г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. „В”

не се изисква Сл.П. 1

6 44220-Пловдив
М еханик-водач 

(на ПЗМ -2)
ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

Водачи на колесни 
инженерни маш ини

01.07.2019 г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. „В”

не се изисква Сл.П. 1

7 44220-Пловдив
М еханик-водач 

(на БТМ -3)
ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

М еханик-водачи на 
вериж ни инженерни 

машини
01.07.2019 г. средно

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат. „В”
не се изисква Сл.П. 1

8 44220-Пловдив
М еханик-водач 

(на БАТ-М )
ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

М еханик-водачи на 
вериж ни инженерни 

машини
01.07.2019 г. средно

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат. „В”
не се изисква Сл.П. 1

9 44220-Пловдив
Ш офьор- 

автокранист

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Водачи на колесни 
инженерни машини; 

Ш офьори на автомобил
01.07.2019 г. средно

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат. „С”
не се изисква Сл.П. 2

10 44220-Пловдив
М ладш и

екскаваторчик

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Водачи на колесни 
инженерни машини; 

Ш офьори на автомобил
01.07.2019 г. средно

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат. „С”
не се изисква Сл.П. 3

11 44220-Пловдив
М ладш и

електротехник

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Инж енерно -технически 
специалисти

01.07.2019 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П. 3

12 44220-Пловдив Компресорист
редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Инж енерно - летищ ни 
(компресорист)

01.07.2019 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П. 1

13 44220-Пловдив М ладш и лаборант
редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Инж енерно -технически 
специалисти

01.07.2019 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П. 3

14 44220-Пловдив М остостроител
редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по постройка 
на нисководни, 

механизирани и понтонни 
мостове

01.07.2019 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П. 3

15 44220-Пловдив Сондьор
редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Инж енерно -технически 
специалисти

01.07.2019 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П. 2

16 44220-Пловдив Сондьор
редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Инж енерно -технически 
специалисти; 

Ш офьори на автомобил
01.07.2019 г. средно

Свидетелство 
за управление 
на М П С кат.

„С+Е”

не се изисква Сл.П. 1
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17 44220-Пловдив Ф адромист
редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Водачи на колесни 
инженерни маш ини

01.07.2019 г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат. „В”

не се изисква Сл.П. 3

18 44220-Пловдив М ладш и ш офьор
редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил 01.07.2019 г. средно

Свидетелство 
за управление 
на М П С кат.

„С”

не се изисква Сл.П. 16

19 44220-Пловдив Ш о фьор-агрегатчик
редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил; 
Инж енерно -технически 

специалисти
01.07.2019 г. средно

Свидетелство 
за управление 
на М П С кат.

„С+Е”

не се изисква Сл.П. 6

ВСИЧКО 57

1
54470-
Белене

Заместник- 
командир на рота

капитан
старш и лейтенант 

лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 

специализация инженерни 
войски

01.07.2019 г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
не се изисква не се изисква С 1

2
54470-
Белене

Командир на 
отделение

старш и сержант 
сержант

младш и сержант
Сапьори 01.07.2019 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква Сл.П. 3

3
54470-
Белене

Командир на 
отделение

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Ш офьори на автомобил; 
Инж енерно -технически 

специалисти
01.07.2019 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат."С"
не се изисква Сл.П. 1

4
54470-
Белене

Командир на 
отделение

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Ш офьори на автомобил; 
Специалисти по постройка 

на нисководни, 
механизирани и понтонни 

мостове

25.11.2019

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат."С"
не се изисква Сл.П. 1
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5
54470-
Белене

Старш и механик- 
водач

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

М еханик-водачи на 
вериж ни инженерни 

машини
01.07.2019 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква Сл.П. 1

6
54470-
Белене

Оператор на ЛРМ  - 
79

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Ш офьори на автомобил; 
Инж енерно -технически 

специалисти
01.07.2019 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

кат."С+Е"
не се изисква Сл.П. 1

7
54470-
Белене

М еханик-водач
ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

М еханик-водачи на 
вериж ни инженерни 

машини; Сапьори
01.07.2019 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П. 2

8
54470-
Белене

М ладш и ш офьор
редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по взривни 
технологии и 

неутрализиране на 
невзрвени бойни припаси; 

Ш офьори на автомобил

01.07.2019 г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат."С"

не се изисква Сл.П. 2

9
54470-
Белене

М ладш и ш офьор
редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил; 
Сапьори

01.07.2019 г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат."С"

не се изисква Сл.П. 4

10
54470-
Белене

М ладш и ш офьор
редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил; 
Специалисти по постройка 

на
нисководни,механизирани и 

понтонни мостове

01.07.2019 г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат."С"

не се изисква Сл.П. 3

11
54470-
Белене

М ладш и ш офьор
редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил 01.07.2019 г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат."С"

не се изисква Сл.П. 2

12
54470-
Белене

М ладш и ш офьор
редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил 01.07.2019 г. средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
кат."С+Е"

не се изисква Сл.П. 7

13
54470-
Белене

Сапьор
редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Сапьори 01.07.2019 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П. 9

14
54470-
Белене

М остостроител
редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по постройка 
на нисководни, 

механизирани и понтонни 
мостове

01.07.2019 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П. 5

15
54470-
Белене

Дърводелец
редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по постройка 
на нисководни, 

механизирани и понтонни 
мостове

01.07.2019 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П. 2

ВСИЧКО 44
ВСИЧКО ЗА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28880 - БЕЛЕНЕ 117
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ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28610 - СОФИЯ

1 28610-София

Командир на 2-ро 
отделение за 

развръщ ане и 
охрана на взвод за 

осигуряване на 
команден пункт в 

рота за осигуряване 
на командни 

пунктове

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант
Комендантско - 

охранителни
01.07.2022 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

2 28610-София

М ерач на
картечница във 2-ро 

отделение за 
развръщ ане и 

охрана на взвод за 
осигуряване на 

команден пункт в 
рота за осигуряване 

на командни 
пунктове

ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

Картечар и мерач на 
куполна картечница, мерач - 

оператор на БМ П
01.07.2022 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П. 1

3 28610-София

М ладш и охранител 
във 2-ро отделение 

за развръщ ане и 
охрана на взвод за 

осигуряване на 
команден пункт в 

рота за осигуряване 
на командни 

пунктове

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Комендантско - 
охранителни

01.07.2022 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П. 1

4 28610-София

Командир на 3-то 
отделение за 

развръщ ане и 
охрана на взвод за 

осигуряване на 
команден пункт в 

рота за осигуряване 
на командни 

пунктове

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант
Комендантско - 

охранителни
01.07.2022 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква П 1

5 28610-София

М ерач на 
картечница в 3-то 

отделение за 
развръщ ане и 

охрана на взвод за 
осигуряване на 

команден пункт в 
рота за осигуряване 

на командни 
пунктове

ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

Картечар и мерач на 
куполна картечница, мерач - 

оператор на БМ П
01.07.2022 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П. 1
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6 28610-София

М ладш и охранител 
в 3-то отделение за 

развръщ ане и 
охрана на взвод за 

осигуряване на 
команден пункт в 

рота за осигуряване 
на командни 

пунктове

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Комендантско - 
охранителни

01.07.2022 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П. 1

7 28610-София

Командир на 
отдление за 

радиационна и 
химическа защ ита 

във взвод за 
осигуряване на 
команден пункт

ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

Х им ик - разузнавач 01.07.2022 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П. 1

8 28610-София

Химик-разузнавач в 
отдление за 

радиационна и 
химическа защ ита 

във взвод за 
осигуряване на 
команден пункт

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Х им ик - разузнавач 01.07.2022 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П. 1

9 28610-София

Командир на 2-ро 
отделение за 

развръщ ане и 
охрана на взвод за 

осигуряване на 
запасен команден 

пункт в рота за 
осигуряване на 

командни пунктове

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант
Комендантско - 

охранителни
01.07.2022 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква П 1

10 28610-София

М ерач на
картечница във 2-ро 

отделение за 
развръщ ане и 

охрана на взвод за 
осигуряване на 

запасен команден 
пункт в рота за 
осигуряване на 

командни пунктове

ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

Картечар и мерач на 
куполна картечница, мерач - 

оператор на БМ П
01.07.2022 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П. 1

11 28610-София

М ладш и охранител 
във 2-ро отделение 

за развръщ ане и 
охрана на взвод за 

осигуряване на 
запасен команден 

пункт в рота за 
осигуряване на 

командни пунктове

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Комендантско - 
охранителни

01.07.2022 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П. 2
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12 28610-София

Командир на 3-то 
отделение за 

развръщ ане и 
охрана на взвод за 

осигуряване на 
запасен команден 

пункт в рота за 
осигуряване на 

командни пунктове

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант
Комендантско - 

охранителни
01.07.2022 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

13 28610-София

М ерач на 
картечница в 3-то 

отделение за 
развръщ ане и 

охрана на взвод за 
осигуряване на 

запасен команден 
пункт в рота за 
осигуряване на 

командни пунктове

ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

Картечар и мерач на 
куполна картечница, мерач - 

оператор на БМ П
01.07.2022 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П. 1

14 28610-София

М ладш и охранител 
в 3-то отделение за 

развръщ ане и 
охрана на взвод за 

осигуряване на 
запасен команден 

пункт в рота за 
осигуряване на 

командни пунктове

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Комендантско - 
охранителни

01.07.2022 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П. 2

15 28610-София

М ладш и готвач в 1- 
во отделение за 
продоволствено 
осигуряване на 

взвод за
продоволствено и 
ко мунално-бито во 

осигуряване в 
логистична рота

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
продоволственно, вещево 
снабдяване, съхранение и 
приготвяне на хранителни 

продукти

01.07.2022 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П. 1

16 28610-София

Командир на 2-ро 
отделение за 

продоволствено 
осигуряване на 

взвод за
продоволствено и 
ко мунално-бито во 

осигуряване в 
логистична рота

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по 
продоволственно, вещево 
снабдяване, съхранение и 
приготвяне на хранителни 

продукти

01.07.2022 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква П 1

17 28610-София

М ладш и готвач във 
2-ро отделение за 
продоволствено 
осигуряване на 

взвод за
продоволствено и 
ко мунално -бито во 

осигуряване в 
логистична рота

редник 3-ти клас 
редник 2-ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
продоволственно, вещево 
снабдяване, съхранение и 
приготвяне на хранителни 

продукти

01.07.2022 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П. 5
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18 28610-София

Командир на 
отделение за 

ко мунално-бито во 
осигуряване във 

взвод за
продоволствено и 
ко мунално-бито во 

осигуряване в 
логистична рота

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по 
продоволственно, вещево 
снабдяване, съхранение и 
приготвяне на хранителни 

продукти

01.07.2022 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

19 28610-София

М анипулнт в 
отделение за 

ко мунално-бито во 
осигуряване във 

взвод за
продоволствено и 
ко мунално-бито во 

осигуряване в 
логистична рота

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
продоволственно, вещево 
снабдяване, съхранение и 
приготвяне на хранителни 

продукти

01.07.2022 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П. 4

20 28610-София

Командир на 2-ро 
отделение за подвоз 

на твърди товари 
във взвод за подвоз 
на твърди и течни 

товари в логистична 
рота

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант
Ш офьори на автомобил 01.07.2022 г. средно

Да претеж ава СУМ ПС 
кат. "С"

не се изисква п 1

21 28610-София

Ш офьор във 2-ро 
отделение за подвоз 

на твърди товари 
във взвод за подвоз 
на твърди и течни 

товари в логистична 
рота

ефрейтор-2-ри клас 
ефрейтор-1-ви клас

Ш офьори на автомобил 01.07.2022 г. средно
Да претеж ава СУМ ПС 

кат. "С"
не се изисква Сл.П. 1

22 28610-София

М ладш и ш офьор 
във 2-ро отделение 
за подвоз на твърди 
товари във взвод за 
подвоз на твърди и 

течни товари в 
логистична рота

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил 01.07.2022 г. средно
Да претеж ава СУМ ПС 

кат. "С"
не се изисква Сл.П. 2

23 28610-София

М ладш и ш офьор в 
отделение за подвоз 
на течни товари във 
взвод за подвоз на 

твърди и течни 
товари в логистична 

рота

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил 01.07.2022 г. средно
Да претеж ава СУМ ПС 

кат. "С"
не се изисква Сл.П. 2

ВСИЧКО ЗА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28610 - СОФИЯ 34

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26400 - БЛАГОЕВГРАД

1
26400-

Благоевград

М ладш и експерт I 
степен в отделение 

„Личен състав”
капитан

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 

специализация не се 
изисква определена

01.12.2021 г.
Бакалавър от професионално 

направление по "Военно дело"
не се изисква не се изисква

С
1
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2
26400-

Благоевград

М ладш и експерт I 
степен в отделение 

„Разузнаване”
капитан

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 
специализация 

М отопехотни и танкови 
войски,

Разузнаване и електронна 
война,

01.12.2021 г.
Бакалавър отпрофесионално 

направление по "Военно дело"
не се изисква не се изисква с 2

3
26400-

Благоевград

М ладш и експерт I 
степен в отделение 

„Оперативно и 
подготовка”

капитан

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 
специализация 

М отопехотни и танкови 
войски, Разузнаване и 

електронна война, П олева 
артилерия и ПВО  на 

войските

01.12.2021 г.
Бакалавър отпрофесионално 

направление по "Военно дело"
не се изисква не се изисква с 3

4
26400-

Благоевград

М ладш и експерт I 
степен в отделение 

„Логистика”
капитан

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 

специализация Тилови, 
Ракетно и артилерийско 

въоръжение, - ATT и БТТ, 
ГСМ

01.12.2021 г.
Бакалавър отпрофесионално 

направление по "Военно дело"
не се изисква не се изисква с 1

5
26400-

Благоевград

М ладш и експерт I 
степен в отделение 

„Логистика”
капитан

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 

специализация Инженерни, 
Я Х Б З и Е

01.12.2021 г.
Бакалавър отпрофесионално 

направление по "Военно дело"
не се изисква не се изисква с 1

6
26400-

Благоевград

М ладш и експерт I 
степен в отделение 

„Логистика”
капитан

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 

специализация КИС

01.12.2021 г.
Бакалавър отпрофесионално 

направление по "Военно дело"
не се изисква не се изисква с 1

7
26400-

Благоевград

М ладш и експерт I 
степен в отделение 

„Планиране и 
бю джетиране”

капитан

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 
специализация 

М отопехотни и танкови 
войски, Разузнаване и 

електронна война, П олева 
артилерия ПВО на 

войските, КИС, Тилови, 
Ракетно и артилерийско 

въоръж ение, -ATT и БТТ, 
Транспортни, ГСМ, 

Инженерни,

01.12.2021 г.
Бакалавър отпрофесионално 

направление по "Военно дело"
не се изисква не се изисква с 3

8
26400-

Благоевград

М ладш и експерт I 
степен в отделение 

„КИС”
капитан

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 

специализация КИС

01.12.2021 г.
Бакалавър отпрофесионално 

направление по "Военно дело"
не се изисква не се изисква C,NS 2
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9
26400-

Благоевград

Старш и специалист 
II степен по 

разузнаване в 
отделение 

"Разузнаване"

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалист от мотопехотни 
войски, Специалисти по 

разузнаване
01.12.2021 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

10
26400-

Благоевград

Старш и специалист 
II степен в 
отделение 

„Оперативно и 
подготовка”

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалист от мотопехотни 
войски,

Специалисти от 
топогеодезично отделение 

(базов пункт от взвод за 
звуково разузнаване) от 

полевата артилерия и 
ракетни войски-тактически 

ракети, Специалисти от 
бойните разчети на ЗРК 
/ПЗРК/, Специалист от 

щ абна служба

01.12.2021 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

11
26400-

Благоевград

Старш и специалист 
II степен в 
отделение 

„Логистика”

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти по 
експлоатация на 
информационни 

системиИ кономист/Ф инанс 
ист/ - финансист 
/счетоводител/

01.12.2021 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

12
26400-

Благоевград

Старш и специалист 
II степен в 
отделение 

П ланиране и 
бюджетиране”

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти по 
експлоатация на 
информационни 

системиИ кономист/Ф инанс 
ист/ - финансист 
/счетоводител/

01.12.2021 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

13
26400-

Благоевград

Старш и специалист 
II степен в 

отделение "КИС”

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти по 
експлоатация на 

информационни системи
01.12.2021 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1
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14
26400-

Благоевград
Командир на 

отделение
старш и сержант

Специалисти по 
продоволствено, вещево 
снабдяване, съхранение и 
приготвяне на хранителни 

продукти

01.12.2021 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

15
26400-

Благоевград
Г отвач

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
продоволствено, вещево 
снабдяване, съхранение и 
приготвяне на хранителни 

продукти, Ш офьори на 
автомобил

01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква СлП 2

ВСИ ЧКО 22

1
56040-

Благоевград
С тарш и-помощ ник 
началник отделение

капитан

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 

специализация не се 
изисква определена

01.12.2021 г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
не се изисква не се изисква с 1

2
56040-

Благоевград
С тарш и-помощ ник 
началник отделение

капитан

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 
специализация 

М отопехотни и танкови 
войски,

Разузнаване и електронна 
война,

П олева артилерия 
Инженерни, 

Я Х Б З и Е

01.12.2021 г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
не се изисква не се изисква с 1

3
56040-

Благоевград
С тарш и-помощ ник 
началник отделение

капитан

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 

специализация КИС 
системи, Специалисти по 
информационни системи

01.12.2021 г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
не се изисква не се изисква с 1

4
56040-

Благоевград
Командир на взвод капитан

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 

специализация полева 
артилерия

01.12.2021 г.
„Бакалавър” от професионално 

направление „Военно дело”
не се изисква не се изисква с 1

5
56040-

Благоевград

Старш и специалист 
II степен по отчета 
на личния състав

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти по 
експлоатация на 

информационни системи, 
Специалисти от щ абна 

служба,
Специалисти от органите по 

ш равление на човеш ките 
ресурси

01.12.2021 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1
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6
56040-

Благоевград

Старш и специалист 
II степен по 

разузнаването

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти по 
разузнаване,

Специалисти по електронна 
война,

Специалисти по 
администриране 

на информационни системи

01.12.2021 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

7
56040-

Благоевград

Старш и специалист 
II степен по 

подготовката

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти от 
мотопехотни 

войски, Специалисти от 
танкови

войски, Специалисти от 
разчет на

ш нохвъргачка. Специалисти 
от

цабна служба, Сапьори, 
Х и м и ц и • 

разузнавачи

01.12.2021 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

8
56040-

Благоевград

Старш и специалист 
II степен по 
логистиката

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти по 
експлоатация на 

информационни системи, 
Специалисти по 

продо волственно, 
вещево снабдяване, 

съхранение и 
приготвяне на хранителни 
продукти, Специалисти по 

ремонт
и съхранение на оптически 

прибори, стрелково 
въоръжение,

АМЧ, ЗАМ Ч и ПТУРК, 
Специалисти по 

обслужване, 
рем онт и съхранение на 
бронетанкова техника, 

Специалисти по 
обслужване, 

рем онт и съхранение на 
автомобилна техника, 

Специалиста 
по транспортно 

осигуряване, ГСМ  
специалисти, Специалисти 

от
щ абна служба

01.12.2021 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1
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9
56040-

Благоевград

Старш и специалист 
II степен по 

цифрови 
ко муникацио нни 

системи и мрежи Р

старш и сержант

Специалисти по 
експлоатация на 

цифрови комуникационни 
системи

и мрежи, Специалисти по 
експлоатация на радио и 

сателитни системи, 
Специалисти 

по експлоатация на 
радиорелейни 

и тропосферни системи

01.12.2021 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

10
56040-

Благоевград
Командир на 

отделение

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти от 
мотопехотни 

войски, ш офьори на 
автомабили.

01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква п 1

11
56040-

Благоевград

Командир на 
екипаж  Р

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти по 
експлоатация на 

цифрови комуникационни 
системи

и мрежи, Специалисти по 
експлоатация на радио и 

сателитни системи, 
Специалисти 

по експлоатация на 
радиорелейни 

и тропосферни системи

01.12.2021 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 2

12
56040-

Благоевград
Командир на 

отделение

старш и сержант 
сержант

младш и сержант
Санитари 01.12.2021 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 4

13
56040-

Благоевград
Командир на 

отделение

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти по 
експлоатация на 

цифрови комуникационни 
системи

и мрежи, Специалисти 
мотохехотни войски

01.12.2021 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

14
56040-

Благоевград
Заместник- 

командир на взвод

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти от полевата 
артилерия

01.12.2021 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сеожантски

не се изисква не се изисква п 1

15
56040-

Благоевград
Командир на 

отделение

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти от полевата 
артилерия

01.12.2021 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
_____ проф есионален сержантски_____

не се изисква не се изисква п 1
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16
56040-

Благоевград
Командир на разчет

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти от полевата 
артилерия

01.12.2021 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 3

17
56040-

Благоевград
Командир на разчет

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти от полевата 
артилерияПТУРК

01.12.2021 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 2

18
56040-

Благоевград
Командир на разчет

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалисти от бойните 
разчети ЗРВ 

на ЗРК/ПЗРК/
01.12.2021 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква п 1

19
56040-

Благоевград
Командир на 

отделение

старш и сержант 
сержант

младш и сержант
Ш офьори на автомобили 01.12.2021 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

кат."С" не се изисква п 1

20
56040-

Благоевград
Командир на 

отделение

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Ш офьори на автомобил, 
Специалисти по 

транспортно 
осигуряване

01.12.2021 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

кат."С" не се изисква п 1
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21
56040-

Благоевград

Специалист по 
отчета на на личния 

състав

ефрейтор 2 клас 
ефрейтор 1 клас

Специалисти по 
експлоатация на 

информационни системи, 
Специалисти от щ абна 

служба,
Специалисти от органите по 

ш равление на човеш ките 
ресурси

01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 1

22
56040-

Благоевград
Специалист по 
подготовката

ефрейтор 2 клас 
ефрейтор 1 клас

Специалисти от 
мотопехотни 

войски, Специалисти от 
танкови

войски, Специалисти от 
разчет на

ш нохвъргачка. Специалисти 
от

цабна служба, Сапьори, 
Х и м и ц и • 

разузнавачи

01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 1

23
56040-

Благоевград
Специалист по 

логистиката

ефрейтор 2 клас 
ефрейтор 1 клас

Специалисти по 
експлоатация на 

информационни системи, 
Специалисти по 

продо волственно, 
вещево снабдяване, 

съхранение и 
приготвяне на хранителни 
продукти, Специалисти по 

ремонт
и съхранение на оптически 

прибори, стрелково 
въоръжение,

АМЧ, ЗАМ Ч и ПТУРК, 
Специалисти по 

обслужване, 
рем онт и съхранение на 
бронетанкова техника, 

Специалисти по 
обслужване, 

рем онт и съхранение на 
автомобилна техника, 

Специалиста 
по транспортно 

осигуряване, ГСМ  
специалисти, Специалисти 

от
щ абна служба

01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 1

24
56040-

Благоевград

Специалист по 
комуникацио нно - 
информационни 

системи

ефрейтор 2 клас 
ефрейтор 1 клас

Специалисти по 
експлоатация на 

цифрови комуникационни 
системи

и мрежи, Специалисти по 
експлоатация на радио и 

сателитни системи.
Специалисти 

по експлоатация на 
радиорелейни 

и тропосферни системи

01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 1
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25
56040-

Благоевград

Оператор на 
ко муникацио нни 
системи и мрежи

ефрейтор 2 клас 
ефрейтор 1 клас

Специалисти по 
експлоатация на 

цифрови комуникационни 
системи

и мрежи, Специалисти по 
експлоатация на радио и 

сателитни системи.
Специалисти 

по експлоатация на 
радиорелейни 

и тропосферни системи

01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 1

26
56040-

Благоевград
Снайперист

ефрейтор 2 клас 
ефрейтор 1 клас Снайперист 01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 6

27
56040-

Благоевград
Изчислител

ефрейтор 2 клас 
ефрейтор 1 клас

Специалисти от 
метеорологично 

отделение (изчислителна 
команда

от взвод за звуково 
разузнаване) от 

полевата артилерия, 
Специалисти

от отделение за управление 
от

полевата артилерия (КЩ М, 
изчислителна команда, 

маш ина за
управление на огъня от 

огневия 
взвод с АСУО)

01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 1

28
56040-

Благоевград
М еханик - водач

ефрейтор 2 клас 
ефрейтор 1 клас

М еханик - водачи на 
вериж на 

бойна техника. 
Специалисти по 

ксплоатация на радио и 
сателитни системи

01.12.2021 г. средно кат."С" не се изисква Сл.П 3

29
56040-

Благоевград
М ерач

ефрейтор 2 клас 
ефрейтор 1 клас

Специалисти от разчет на 
самоходна 

минохвъргачка
01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 4

30
56040-

Благоевград
Оператор

ефрейтор 2 клас 
ефрейтор 1 клас

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 

полевата артилерия
01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 1

31
56040-

Благоевград
М ерач

ефрейтор 2 клас 
ефрейтор 1 клас

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 

полевата артилерия
01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 1

32
56040-

Благоевград
М ерач

ефрейтор 2 клас 
ефрейтор 1 клас

Специалисти от бойните 
разчети ЗРВ 

« ЗРК /П  ЗРК /
01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 1

33
56040-

Благоевград
Г отвач

ефрейтор 2 клас 
ефрейтор 1 клас

Ш офьори на автомобил, 
Специалисти по 

про до во лственно, 
вещево снабдяване, 

съхранение и 
приготвяне на хранителни 

продукти.

01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 1

34
56040-

Благоевград
Ш о фьор-агрегатчик

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил, 
Инж енерно - технически 

специалисти
01.12.2021 г. средно кат."С" не се изисква Сл.П 3
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35
56040-

Благоевград
Е  лектроосветител

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил, 
Инж енерно - технически 

специалисти
01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 1

36
56040-

Благоевград
Сапьор

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Сапьори, специалисти по 
взривни технологии и 

неутрализиране на 
невзривени бойни припаси.

01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 3

37
56040-

Благоевград

М ладш и специалист 
по комендантско - 

охранителна 
дейност

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Автоматчици, Ш офьори на 
автомобил, Комендантско - 

охранителни
01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 3

39
56040-

Благоевград

М ладш и оператор 
на комуникационни 

системи

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация на 

радио и сателитни системи, 
Специалисти по 
експлоатация на 

цифрови комуникационни 
системи

и мрежи, Специалисти по 
експлоатация на 
радиорелейни и 

тропосферни системи.

01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 10

40
56040-

Благоевград

М ладш и оператор 
на комуникационни 

системи 
и мрежи

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация на 

радио и сателитни системи, 
Специалисти по 
експлоатация на 

цифрови комуникационни 
системи

и мрежи, Специалисти по 
експлоатация на 
радиорелейни и 

тропосферни системи.

01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 1

41
56040-

Благоевград
младш и мерач

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Картечари и мерачи на 
куполна

артечница, мерач - 
оператори на 

БМ П

01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 3

42
56040-

Благоевград
П омощ ник- 

гранато метчик

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Г ранатометчици, 
Автоматчици

01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 7

43
56040-

Благоевград
Автоматчик

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Автоматчици 01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 22

44
56040-

Благоевград
Санитар

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

санитари 01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 8

45
56040-

Благоевград
ш офьор-санитар

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил, 
Исанитари

01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 4

46
56040-

Благоевград
П омощ ник-мерач на 

картечница

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

А втоматчици, Картечари и 
мерачи на куполна 
артечница, мерач - 

оператори на 
БМ П

01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 18

47
56040-

Благоевград
Н омер от разчет

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти от разчет на 
самоходна 

минохвъргачка
01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 12
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48
56040-

Благоевград
М ладш и механик - 

водач

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

М еханик - водачи на 
вериж на 

бойна техника. 
Специалисти по 

ксплоатация на радио и 
сателитни системи

01.12.2021 г. средно кат."С" не се изисква Сл.П 2

49
56040-

Благоевград
М ладш и ш офьор

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил,
01.12.2021 г. средно кат."С" не се изисква Сл.П 10

50
56040-

Благоевград
М ладш и оператор

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 

полевата артилерия
01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 1

51
56040-

Благоевград
Н омер от разчет

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 

полевата артилерия
01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 1

52
56040-

Благоевград
М ладш и стрелец- 

зенитчик

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти от бойните 
разчети ЗРВ 

« ЗРК /П  ЗРК /
01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 2

53
56040-

Благоевград
Н омер от разчет

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти от бойните 
разчети ЗРВ 

« ЗРК /П  ЗРК /
01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 2

54
56040-

Благоевград
М ладш и техник по 

рем онта на БТТ

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
обслужване, 

еемонт и съхранение на 
Бронетанкова техника, 

Ш офьори

01.12.2021 г. средно кат."С" не се изисква Сл.П 1

55
56040-

Благоевград

М ладш и техник по 
рем онта на 

технически средства 
за ЯХБЗ

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
обслужване, 

еемонт и съхранение на 
средста за ЯХБЗ, Ш офьори

01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 1

56
56040-

Благоевград

М ладш и техник по 
рем онта на тилова 

техника

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
обслужване, 

рем онт и съхранение на 
тилова техника, Ш офьори

01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 1

57
56040-

Благоевград
Такелажник

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил, 
М еханик - водачи на 

вериж на 
бойна техника

01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 1

58
56040-

Благоевград
младш и готвач

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил, 
Специалисти по 

про до во лственно, 
вещево снабдяване, 

съхранение и 
приготвяне на хранителни 

продукти.

01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 3

59
56040-

Благоевград
М ладш и специалист 

по осигуряване

редник 3-ти клас 
редник 2 -ри клас 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил,
01.12.2021 г. средно не се изисква не се изисква Сл.П 1

всичко 171
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1 54 990-Враца
Заместник- 

командир на рота
капитан

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 
специализация 

мотопехотни и танкови 
войски

01.01.
2019г.

„Бакалавър” от професионално 
направление „Военно дело”

Не се изисква Не се изисква С 1

2 54 990-Враца Командир на взвод капитан

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 
специализация 

мотопехотни и танкови 
войски

01.01.
2019г.

„Бакалавър” от професионално 
направление „Военно дело”

Не се изисква Не се изисква С 4

3 54 990-Враца Командир на взвод капитан

Организация и управление 
на тактическите 
формирования 

специализация полева 
артилерия

01.01.
2019г.

„Бакалавър” от професионално 
направление „Военно дело”

Не се изисква Не се изисква с 1

4 54990-Враца

Старш и специалист 
II степен по 

цифрови 
ко муникацио нни 
системи и мрежи

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по 
информационни системи;

Специалисти по 
експлоатация на цифрови 

комуникационни системи и 
мрежи

01.01.
2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Не се изисква Не се изисква п 1

5 54990-Враца
Командир на 

екипаж

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти по 
експлоатация на цифрови 

комуникационни системи и 
мрежи;

Специалисти по 
експлоатация на радио и 

сателитни системи; 
Специалисти по 
експлоатация на 
радиорелейни и 

тропосферни системи

01.01.
2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Не се изисква Не се изисква п 4

6 54990-Враца
Заместник- 

командир на взвод

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Командване на войскови 
единици до взвод; 

Специалисти от 
мотопехотни войски

01.01.
2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Не се изисква Не се изисква п 4

63/70



7 54990-Враца
Старш и механик- 

регулировчик
старш ина

Специалисти по 
обслужване, рем онт и 

съхранение на автомобилна 
техника;

Експлоатация и ремонт на 
автомобилна и 

бронетанкова техника;
Специалисти по 

обслужване, рем онт и 
съхранение на бронетанкова 

техника;
Ш офьори на автомобил

01.01.
2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Не се изисква Не се изисква П 1

8 54990-Враца
Заместник- 

командир на взвод
старш и сержант, 

сержант

Командване на войскови 
единици до взвод; 

Специалисти от разчет на 
минохвъргачка

01.01.
2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Не се изисква Не се изисква П 1

9 54990-Враца
Командир на 

отделение

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти от 
мотопехотни войски; 

Специалисти от танкови 
войски

Командване на войскови 
единици до взвод

01.01.
2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Не се изисква Не се изисква П 10

10 54990-Враца
Командир на 

отделение

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Командване на войскови 
единици до взвод; 

Специалисти от 
топогеодезично отделение 

(базов пункт от взвод за 
звуково разузнаване) от 

полевата артилерия и 
ракетните войски - 
тактически ракети; 

Специалисти от разчет на 
минохвъргачка; 

Специалисти от отделение 
за управление от полевата 

артилерия (КЩ М, 
изчислителна команда, 

м аш ина за управление на 
огъня от огневия взвод с 

АСУО);

01.01.
2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Не се изисква Не се изисква П 1
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11 54990-Враца Командир на разчет
старш и сержант, 

сержант, 
младш и сержант

Специалисти от разчет на 
минохвъргачка

01.01.
2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Не се изисква Не се изисква П 2

12 54990-Враца

Командир на разчет 
на противотанков 

управляем ракетен 
комплекс

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 

полевата артилерия

01.01.
2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Не се изисква Не се изисква П 2

13 54990-Враца
Командир на разчет 

на теж ка гранато- 
хвъргачка

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 

полевата артилерия

01.01.
2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Не се изисква Не се изисква П 2

14 54990-Враца
Командир на 

отделение

старш и сержант, 
сержант, 

младш и сержант
Специалисти от бойните 
разчети н аЗ Р К /П З Р К /

01.01.
2019г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Не се изисква Не се изисква П 2

15 54990-Враца
М еханик-водач в 

екипаж на командно 
щ абна маш ина

ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

М еханик - водачи на 
вериж на бойна техника; 
Инж енерно - технически 

специалисти

01.01.
2019г.

Средно Не се изисква Не се изисква Сл.П 3

16 54990-Враца М еханик-водач
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

М еханик - водачи на 
вериж на бойна техника

01.01.
2019г.

Средно Не се изисква Не се изисква Сл.П 17

17 54990-Враца М еханик-водач
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

М еханик - водачи на 
вериж на бойна техника;

Специалисти по 
експлоатация на радио и 

сателитни системи

01.01.
2019г.

Средно Не се изисква Не се изисква Сл.П 4
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18 54990-Враца

М ладш и оператор 
по експлоатация на 

ко муникацио нни 
системи

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти по 
експлоатация на радио и 

сателитни системи; 
Специалисти по 

експлоатация на цифрови 
комуникационни системи и 

мрежи;
Специалисти по 
експлоатация на 
радиорелейни и 

тропосферни системи

01.01.
2019г.

Средно Не се изисква Не се изисква П 8

19 54990-Враца Снайперист
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по 
разузнаване; 
Снайперисти

01.01.
2019г.

Средно Не се изисква Не се изисква Сл.П 1

20 54990-Враца Снайперист
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Снайперисти
01.01.
2019г.

Средно Не се изисква Не се изисква Сл.П 1

21 54990-Враца М ерач-оператор
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Картечари и мерачи на 
куполна картечница, мерач - 

оператори на БМ П

01.01.
2019г.

Средно Не се изисква Не се изисква Сл.П 16

22 54990-Враца
М ерач на 

картечница
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Картечари и мерачи на 
куполна картечница, мерач - 

оператори на БМ П

01.01.
2019г.

Средно Не се изисква Не се изисква Сл.П 15

23 54990-Враца Г ранатометчик
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Г ранатометчици
01.01.
2019г.

Средно Не се изисква Не се изисква Сл.П 14

24 54990-Враца
Командир на 

отделение
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Картечари и мерачи на 
куполна картечница, мерач - 

оператори на БМ П;
Г ранатометчици; 

Автоматчици; 
Снайперисти

01.01.
2019г.

Средно Не се изисква Не се изисква Сл.П 1

25 54990-Враца
Командир на 

отделение
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Автоматчици; 
Комендантско - 

охранителни

01.01.
2019г.

Средно Не се изисква Не се изисква Сл.П 1

26 54990-Враца М ерач
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти от разчет на 
минохвъргачка

01.01.
2019г.

Средно Не се изисква Не се изисква Сл.П 3

27 54990-Враца Оператор
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 

полевата артилерия

01.01.
2019г.

Средно Не се изисква Не се изисква Сл.П 2

28 54990-Враца М ерач
ефрейтор 2-ри клас, 
ефрейтор 1-ви клас

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 

полевата артилерия

01.01.
2019г.

Средно Не се изисква Не се изисква Сл.П 2

29 54990-Враца Ш о фьор-агрегатчик
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил; 
Инж енерно - технически 

специалисти

01.01.
2019г.

Средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
категория „С”

Не се изисква Сл.П 1

30 54990-Враца М ладш и разузнавач
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти по разузнаване
01.01.
2019г.

Средно Не се изисква Не се изисква Сл.П 1

31 54990-Враца

М ладш и специалист 
по комендантско- 

охранителна 
дейност

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Комендантско -  
охранителни; 
Автоматчици

01.01.
2019г.

Средно Не се изисква Не се изисква Сл.П 6

32 54990-Враца

М ладш и специалист 
по комендантско- 

охранителна 
дейност

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Комендантско -  
охранителни; 
Автоматчици; 

Ш офьори на автомобил

01.01.
2019г.

Средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
категория „С”

Не се изисква Сл.П 1

33 54990-Враца Автоматчик
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Автоматчици
01.01.
2019г.

Средно Не се изисква Не се изисква Сл.П 37
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34 54990-Враца Автоматчик
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

А втоматчици; Санитари
01.01.
2019г.

Средно Не се изисква Не се изисква Сл.П 5

35 54990-Враца
П омощ ник- 

гранато метчик

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Г ранатометчици; 
Автоматчици

01.01.
2019г.

Средно Не се изисква Не се изисква Сл.П 14

36 54990-Враца М ладш и изчислител
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти от 
метеорологично отделение 
(изчислителна команда от 

взвод за звуково 
разузнаване) от полевата 

артилерия;
Специалисти от отделение 
за управление от полевата 

артилерия (КЩ М, 
изчислителна команда, 

м аш ина за управление на 
огъня от огневия взвод с 

АСУО)

01.01.
2019г.

Средно Не се изисква Не се изисква П 1

37 54990-Враца Н омер от разчет
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти от разчет на 
минохвъргачка

01.01.
2019г.

Средно Не се изисква Не се изисква Сл.П 3

38 54990-Враца Н омер от разчет
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 

полевата артилерия; 
Ш офьори на автомобил

01.01.
2019г.

Средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
категория „С”

Не се изисква Сл.П 2

39 54990-Враца М ладш и оператор
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 

полевата артилерия

01.01.
2019г.

Средно Не се изисква Не се изисква Сл.П 2

40 54990-Враца
М ладш и стрелец- 

зенитчик

редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Специалисти от бойните 
разчети н аЗ Р К /П З Р К /

01.01.
2019г.

Средно Не се изисква Не се изисква Сл.П 4

41 54990-Враца М ладш и ш офьор
редник 3-ти клас, 
редник 2-ри клас, 
редник 1-ви клас

Ш офьори на автомобил
01.01.
2019г.

Средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
категория „С”

Не се изисква Сл.П 1

ВСИ ЧКО 202

ВСИ ЧКО  ЗА ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО ВАН И Е 26400 - БЛ АГО ЕВГРАД 395

ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО ВАН И Е 57250 - СОФ ИЯ

1 57250-София
Командир на 

отделение

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалист по 
експлоатация на цифрови 

комуникационни системи и 
мрежи; специалист по 

експлоатация и рем онт на 
кабелни линии

01.07. 
2022 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква С 1
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2 57250-София
Командир на 

отделение

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалист по 
експлоатация на радио и 

сателитни системи; 
специалист по експлоатация 

на радиорелейни и 
тропосферни системи

01.07. 
2022 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква с 3

3 57250-София
Командир на 

отделение

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалист по 
информационни системи; 
специалист по рем онт и 

поддръжка на техническите 
средства за изграждане на 
информационни системи

01.07. 
2022 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква с 1

4 57250-София
Командир на 

отделение

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалист по 
продоволственно, вещево 
снабдяване, съхранение и 
приготвяне на хранителни 

продукти; ш офьор на 
автомобил

01.07. 
2022 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

Свидетелство за 
управление на М ПС 

категория "С+Е"
не се изисква п 1

5 57250-София
Командир на 

екипаж

старш и сержант 
сержант

младш и сержант

Специалист по 
експлоатация на цифрови 

комуникационни системи и 
мрежи; специалист по 

експлоатация на радио и 
сателитни системи

01.07. 
2022 г.

средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 
обучение в чужбина или курс за 

придобиване на сержантско 
(старш инско) звание в 

професионален сержантски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център;

не се изисква не се изисква с 1

6 57250-София

Специалист по 
изграждане и 
поддръжка на 

телефонни линии

ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

Специалист по 
експлоатация и рем онт на 

кабелни линии

01.07. 
2022 г.

Средно не се изисква не се изисква п 1

7 57250-София

М ладш и специалист 
по изграж дане и 

поддръжка на 
телефонни линии

редник 3 клас 
редник 2 клас 
редник 1 клас

Специалист по 
експлоатация и рем онт на 

кабелни линии

01.07. 
2022 г.

Средно не се изисква не се изисква п 1
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8 57250-София

М ладш и
администратор на 
информационни 

системи

редник 3 клас 
редник 2 клас 
редник 1 клас

Специалист по 
експлоатация на радио и 

сателитни системи; 
специалист по експлоатация 

на радиорелейни и 
тропосферни системи

01.07. 
2022 г.

Средно не се изисква не се изисква п 1

9 57250-София
М ладш и оператор 

на комуникационна 
техника

редник 3 клас 
редник 2 клас 
редник 1 клас

Специалист по 
експлоатация на цифрови 

комуникационни системи и 
мрежи; специалист по 

експлоатация на радио и 
сателитни системи

01.07. 
2022 г.

Средно не се изисква не се изисква п 3

10 57250-София

М ладш и
администратор на 
информационни 

системи

редник 3 клас 
редник 2 клас 
редник 1 клас

Специалист по 
информационни системи; 
специалист по рем онт и 

поддръжка на техническите 
средства за изграждане на 
информационни системи

01.07. 
2022 г.

Средно не се изисква не се изисква п 1

11 57250-София Ш офьор-оператор

редник 3 клас 
редник 2 клас 
редник 1 клас

Специалист по 
експлоатация и рем онт на 

кабелни линии; ш офьор на 
автомобил

01.07. 
2022 г.

Средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
категория "С"

не се изисква СлП 1

12 57250-София Ш офьор-оператор

редник 3 клас 
редник 2 клас 
редник 1 клас

Специалист по 
експлоатация на радио и 

сателитни системи; ш офьор 
на автомобил

01.07. 
2022 г.

Средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
категория "Б"

не се изисква п 3

13 57250-София Ш офьор-оператор

редник 3 клас 
редник 2 клас 
редник 1 клас

Специалист по рем онт и 
поддръжка на техническите 
средства за изграждане на 
информационни системи; 

ш офьор на автомобил

01.07. 
2022 г.

Средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
категория "С"

не се изисква п 1

14 57250-София
Ш офьор-

радиотелефонист

редник 3 клас 
редник 2 клас 
редник 1 клас

Специалист по 
експлоатация на радио и 

сателитни системи; Ш офьор 
на автомобил

01.07. 
2022 г.

Средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
категория "С"

не се изисква п 1

15 57250-София М ладш и ш офьор

редник 3 клас 
редник 2 клас 
редник 1 клас

Ш офьор на автомобил
01.07. 

2022 г.
Средно

Свидетелство за 
управление на М ПС 

категория "С"
не се изисква СлП 2

16 57250-София Г отвач
ефрейтор 2-ри клас 
ефрейтор 1-ви клас

Специалист по 
продоволственно, вещево 
снабдяване, съхранение и 
приготвяне на хранителни 

продукти; Ш офьор на 
автомобил

01.07. 
2022 г.

Средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
категория "С+Е"

не се изисква СлП 1

17 57250-София М ладш и готвач

редник 3 клас 
редник 2 клас 
редник 1 клас

Специалист по 
продоволственно, вещево 
снабдяване, съхранение и 
приготвяне на хранителни 

продукти; Ш офьор на 
автомобил

01.07. 
2022 г.

Средно
Свидетелство за 

управление на М ПС 
категория "С+Е"

не се изисква СлП 1

ВСИЧКО ЗА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 57250 - СОФИЯ 24

ВСИЧКО ЗА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 1387

69/70



Приложение № 2

ЗАЯВКА
за комплектуването с резервисти на длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили през 2023 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО ВАН И Е 22480 - Бургас

1.
22480

Бургас

Старши 
специалист II 

степен по 
въздушно 

наблюдение, 
управление на 

стрелбата и РЕБ

главен старш ина 
старш ина I степен 
старш ина II степен

Технически средства за 
управление на стрелбата

01.01.2013 г.

Средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старшински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 

обучение в чужбина или курс за 
придобиване на сержантско 

(старш инско) звание в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж

курс информатика не се изисква
С

NS 2

Експертно решение 
от ЦВМ К-2 гр. 

Варна за годност за 
плавателен състав

2.
22480

Бургас

Старши 
специалист II 

степен
по използване на 

оръжието

главен старш ина 
старш ина I степен 
старш ина II степен

Противоподводно 
въоръжение /  Торпе диети

01.01.2013 г.

Средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старшински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 

обучение в чужбина или курс за 
придобиване на сержантско 

(старш инско) звание в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж

не се изисква не се изисква
С

NS
1

Експертно решение 
от ЦВМ К-2 гр. 

Варна за годност за 
плавателен състав

1/8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.
22480

Бургас

Старши 
специалист II 

степен по 
обслужване и 

ремонт на 
въоръжение и 
електроника

главен старш ина 
старш ина I степен 
старш ина II степен

Торпедисти/Прибори за 
управление на стрелбата

01.01.2013 г.

Средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старшински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 

обучение в чужбина или курс за 
придобиване на сержантско 

(старш инско) звание в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж

курс информатика не се изисква
с

NS
2

Експертно решение 
от ЦВМ К-2 гр. 

Варна за годност за 
плавателен състав

4.
22480

Бургас
Администратор

главен старш ина 
старш ина I степен 
старш ина II степен

О тчетници по 
административно - 

документално обслужване
01.01.2013 г.

Средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старшински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 

обучение в чужбина или курс за 
придобиване на сержантско 

(старш инско) звание в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж

курс информатика не се изисква п 1

Експертно решение 
от ЦВМ К-2 гр. 

Варна за годност за 
плавателен състав

5.
22480

Бургас
Палубен моряк

старш и матрос 2-ри 
клас,

старш и матрос I-bh 
клас

Рулеви-сигналчици/ 
Боцмани/ Визуални 

комуникации
01.01.2013 г. Средно не се изисква не се изисква СлП 2

Експертно решение 
от ЦВМ К-2 гр. 

Варна за годност за 
плавателен състав

6.
22480

Бургас
М ладш и

електротехник

матрос 3-ти клас 
матрос 2-ри клас 
матрос 1-ви клас

Корабни електрически 
уредби и системи

01.01.2013 г. Средно не се изисква не се изисква СлП 2

Експертно решение 
от ЦВМ К-2 гр. 

Варна за годност за 
плавателен състав

Всичко във военно формирование 22480 - Бургас 10

ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО ВАН И Е 56080 - Варна

1. 56080 - В арна

Старшина на 
група мотористи 

на рейдов 
миночистач

мичман
Корабни енергетични 

уредби и системи
01.12.2021 г.

Средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старшински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 

обучение в чужбина или курс за 
придобиване на сержантско 

(старш инско) звание в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж

не се изисква не се изисква П 1

Експертно решение 
от ЦВМ К-2 гр. 

Варна за годност за 
плавателен състав

Военно формирование 56080 - Варна 1
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ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 18360 - Бургас

1. 18360- Бургас

Командир на 
отделение рулеви 

на рейдов 
миночистач

главен старшина, 
старш ина I степен, 
старш ина II степен

М орско корабоводене/ 
Технически средства за 

навигация
01.12.2021 г.

Средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старшински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 

обучение в чужбина или курс за 
придобиване на сержантско 

(старш инско) звание в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж

не се изисква не се изисква п 1

Експертно решение 
от ЦВМ К-2 гр. 

Варна за годност за 
плавателен състав

2. 18360- Бургас

Старшина на 
минно- 

артилерийска 
бойна част

мичман М иньори/ М инно-трални 01.12.2021 г.

Средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старшински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 

обучение в чужбина или курс за 
придобиване на сержантско 

(старш инско) звание в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж

не се изисква не се изисква п 1

Експертно решение 
от ЦВМ К-2 гр. 

Варна за годност за 
плавателен състав

3. 18360- Бургас Радиотелег-рафист
главен старшина, 

старш ина I степен, 
старш ина II степен

Радио и радиорелейна 
свръзка

01.12.2021 г.

Средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старшински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 

обучение в чужбина или курс за 
придобиване на сержантско 

(старш инско) звание в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж

не се изисква не се изисква с 1

Експертно решение 
от ЦВМ К-2 гр. 

Варна за годност за 
плавателен състав

4. 18360- Бургас
Старшина на 

група мотористи
мичман

Корабни енергетични 
уредби и системи

01.12.2021 г.

Средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старшински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 

обучение в чужбина или курс за 
придобиване на сержантско 

(старш инско) звание в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж

не се изисква не се изисква п 1

Експертно решение 
от ЦВМ К-2 гр. 

Варна за годност за 
плавателен състав
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. 18360- Бургас
Командир на 

отделение 
електротехници

главен старшина, 
старш ина I степен, 
старш ина II степен

Корабни електрически 
уредби и системи

01.12.2021 г.

Средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старшински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 

обучение в чужбина или курс за 
придобиване на сержантско 

(старш инско) звание в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж

не се изисква не се изисква п 1

Експертно решение 
от ЦВМ К-2 гр. 

Варна за годност за 
плавателен състав

Военно формирование 18360 - Бургас 5

ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО ВАН И Е 22580 - Варна

1.
22580
Варна

Помощ ник- 
началник на 

отделение 
разузнаване

капитан-лейтенант/
капитан,

старш и лейтенант, 
лейтенант

Специалисти (инженери) по 
специални операции, 

Организация и управление 
на тактическите 

подразделения от ВМ С, 
Специалисти (инженери) по 

разузнаване и специални 
операции

01.12.2021 г.
Висш е-ОКС „Бакалавър" по 

специалност от професионално 
направление „Военно дело"

не се изисква не се изисква
с

NS 1

Експертно решение 
от ЦВМК-1 гр.

София за 
изпълнение на 

параш утни скоковел 
Експертно решение 

от ЦВМ К-2 гр. 
Варна за годност за 
плавателен състав

2.
22580
Варна

Помощ ник- 
началник на 

отделение 
подготовка и 

планиране

капитан-лейтенант/
капитан,

старш и лейтенант, 
лейтенант

Специалисти (инженери) по 
специални операции, 

Организация и управление 
на тактическите 

подразделения от ВМ С, 
Специалисти (инженери) по 

разузнаване и специални 
операции

01.12.2021 г.
Висш е-ОКС „Бакалавър" по 

специалност от професионално 
направление „Военно дело"

не се изисква не се изисква
с

1

Експертно решение 
от ЦВМК-1 гр.

София за 
изпълнение на 

параш утни скоковел 
Експертно решение 

от ЦВМ К-2 гр. 
Варна за годност за 
плавателен състав

3.
22580
Варна

Старши охранител 
в отделение за 

охрана

главен старш ина 
старш ина I степен 
старш ина II степен

Технически средства за 
наблюдение, Специалисти 

по ремонт на тилова 
техника и поддържане на 
интендантско имущество/ 
Специалисти по ремонт и 
поддръжка на материални 

средства

01.12.2021 г.

Средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старшински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 

обучение в чужбина или курс за 
придобиване на сержантско 

(старш инско) звание в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж

не се изисква не се изисква п 1
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4.
22580
Варна

Охранител в 
отделение за 

охрана

старш и матрос 2-ри 
клас, старш и матрос 1- 

ви клас

Технически средства за 
наблюдение, Специалисти 

по ремонт на тилова 
техника и поддържане на 
интендантско имущество/ 
Специалисти по ремонт и 
поддръжка на материални 

соелетва

01.12.2021 г. Средно не се изисква не се изисква п 1

В си ч ко  в ъ в  военно ф орм ирование 22580 - В ар н а 4
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ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 38010 - Варна

1
38010
Варна

Командир на 
пускова установка

капитан-лейтенант/
капитан,

старш и лейтенант, 
лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 

подразделения от ВМ С, 
Организация и управление 

на тактическите 
подразделения 
/Специалност

„О рганизация и управление 
на военни формирования на 

тактическо ниво“ - 
специализация „Полева 

артилерия“

14.08.2019 г.
Висш е-ОКС „Бакалавър" по 

специалност от професионално 
направление „Военно дело"

не се изисква не се изисква с 1

2
38010
Варна

Командир на 
охранителен взвод

капитан-лейтенант/
капитан,

старш и лейтенант, 
лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 

подразделения от ВМС.
Организация и управление 

на тактическите 
подразделения/

Специалност „Организация 
и управление на военни 

формирования на 
тактическо ниво“ - 

специализация 
„М отопехотни и танкови 

войски“ .
Организация и управление 

на тактическите 
подразделения ВВС

27.03.2020 г.
Висш е-ОКС „Бакалавър" по 

специалност от професионално 
направление „Военно дело"

не се изисква не се изисква с 1

3
38010
Варна

Командир на 
зенитно-ракетен 

взвод

капитан-лейтенант/
капитан,

старш и лейтенант, 
лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 

подразделения на ПВО, 
М орско зенитно-ракетно 

въоръжение

01.12.2014 г.
Висш е-ОКС „Бакалавър" по 

специалност от професионално 
направление „Военно дело"

не се изисква не се изисква с 1
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4
38010
Варна

Командир на 
батарея

капитан-лейтенант/
капитан

Организация и управление 
на тактическите 

подразделения от ВМ С, 
Организация и управление 

на тактическите 
подразделения 
/Специалност

„О рганизация и управление 
на военни формирования на 

тактическо ниво“ - 
специализация „Полева 

артилерия“

28.06.2021 г.
Висш е-ОКС „Бакалавър" по 

специалност от професионално 
направление „Военно дело"

не се изисква не се изисква с 1

5
38010
Варна

Заместник- 
командир на 
батарея по 

управлението, той 
и командир на 

група

капитан-лейтенант/
капитан,

старш и лейтенант, 
лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 

подразделения от ВМ С, 
Организация и управление 

на тактическите 
подразделения 
/Специалност

„О рганизация и управление 
на военни формирования на 

тактическо ниво“ - 
специализация „Полева 

артилерия“

01.12.2014 г.
Висш е-ОКС „Бакалавър" по 

специалност от професионално 
направление „Военно дело"

не се изисква не се изисква с 1

6
38010
Варна

Командир на 
зенитен взвод

капитан-лейтенант/
капитан,

старш и лейтенант, 
лейтенант

Организация и управление 
на тактическите 

подразделения на ПВО, 
Организация и управление 

на тактическите 
подразделения от ВМ С

01.12.2014 г.
Висш е-ОКС „Бакалавър" по 

специалност от професионално 
направление „Военно дело"

не се изисква не се изисква п 1

7
38010
Варна

Радиотелег-рафист
главен старш ина 

старш ина I степен 
старш ина II степен

Радио и радиорелейна 
свръзка

01.12.2014 г.

Средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старшински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 

обучение в чужбина или курс за 
придобиване на сержантско 

(старш инско) звание в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж

не се изисква не се изисква с 1

7/8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

38010
Варна

Командир на 
отделение за 

ЯХБЗ

старш и сержант 
сержант

младш и сержант
Х имици - разузнавачи 01.12.2014 г.

Средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старшински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 

обучение в чужбина или курс за 
придобиване на сержантско 

(старш инско) звание в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж

не се изисква не се изисква п 1

9
38010
Варна

Командир на 
радиоотделение

главен старш ина 
старш ина I степен 
старш ина II степен

Радио и радиорелейна 
свръзка

03.10.2016 г.

Средно образование и четвърта 
степен на професионална 

квалификация придобита в 
професионален сержантски 

(старшински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ 

обучение в чужбина или курс за 
придобиване на сержантско 

(старш инско) звание в 
професионален сержантски 

(старш ински) колеж

не се изисква не се изисква п 1

Всичко във военно формирование 38010 - Варна 9

ВСИ ЧК О  ВЪВ ВМ С 29

8/8



ЗАЯВКА
за комплектуване с резервисти на длъжности във военни формирования от състава на Централно военно окръжие през 2023 г.

Приложение № 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ I СТЕПЕН - РУСЕ

1. 54 180 
Русе

Старш и
специалист П степен

старш и серж ант 
(главен старш ина) 

серж ант
(старш ина I степен) 

младш и сержант 
(старш ина II степен)

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно и четвърта степен на 
професионална квалификация 

придобита в
професионален серж антски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от П П ЗО В С РБ 
обучение в чуж бина или курс за 

придобиване на
серж антско (старш инско) звание в 

професионален серж антски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център

не се изисква не се изисква п 2

Всичко за Военно окръжие I степен -  Русе 2

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ П СТЕПЕН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

1. 54 730 
Велико 

Търново

М ладш и експерт ТТТ 
степен

капитан
(капитан- лейтенант), 

старш и лейтенант, 
лейтенант

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. Виеш е - ОКС „Бакалавър” по 
специалност от професионално 

направление „В оенно дело”

не се изисква не се изисква п 1

2. 54 730 
Велико 

Търново

Старш и
специалист П степен

старш и серж ант 
(главен старш ина) 

серж ант
(старш ина I степен) 

младш и сержант 
(старш ина II степен)

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно и четвърта степен на 
професионална квалификация 

придобита в
професионален серж антски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от П П ЗО В С РБ 
обучение в чуж бина или курс за 

придобиване на
серж антско (старш инско) звание в 

професионален серж антски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център

не се изисква не се изисква п 3

3. 54 730 
Велико 

Търново

О ператор на ЕИ Т ефрейтор (старш и матрос) 
2-ри клас

ефрейтор (старш и матрос) 
1 -ви клас

Специалист по информационни системи 01.09.2021 г. средно не се изисква не се изисква п 1

1



Всичко за Военно окръжие II степен -  Велико Търново 5
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ П СТЕПЕН-ГАБРОВО

1. 54 440 
Габрово

Специалист ефрейтор (старш и матрос) 
2-ри клас

ефрейтор (старш и матрос) 
1 -ви клас

Специалист от стуктурите 
по управление на човеш ките 
ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно не се изисква не се изисква П 2

Всичко за Военно окръжие II степен -  Габрово 2
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ П СТЕПЕН - РАЗГРАД

1. 54 760 
Разград

Старш и
специалист П степен

старш и серж ант 
(главен старш ина) 

серж ант
(старш ина I степен) 

младш и сержант 
(старш ина II степен)

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно и четвърта степен на 
професионална квалификация 

придобита в
професионален серж антски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от П П ЗО В С РБ 
обучение в чуж бина или курс за 

придобиване на
серж антско (старш инско) звание в 

професионален серж антски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център

не се изисква не се изисква П 3

Всичко за Военно окръжие II степен -  Разград 3
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ П СТЕПЕН - СИЛИСТРА

1. 54210
Силистра

Старш и
специалист П степен

старш и серж ант 
(главен старш ина) 

серж ант
(старш ина I степен) 

младш и сержант 
(старш ина II степен)

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно и четвърта степен на 
професионална квалификация 

придобита в
професионален серж антски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от П П ЗО В С РБ 
обучение в чуж бина или курс за 

придобиване на
серж антско (старш инско) звание в 

професионален серж антски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център

не се изискв а не се изискв а п 2

Всичко за Военно окръжие П степен -  Силистра 2
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ I СТЕПЕН - ПЛОВДИВ

1. 54 090 
П ловдив

М ладш и експерт ТТТ 
степен

капитан
(капитан- лейтенант) 

старш и 
лейтенант 
лейтенант

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. Виеш е - ОКС „Бакалавър” по 
специалност от професионално 

направление „В оенно дело”

не се изисква не се изисква п 1

2. 54 090 
П ловдив

Старш и
специалист П степен

старш и серж ант 
(главен старш ина) 

серж ант
(старш ина I степен) 

младш и сержант 
(старш ина II степен)

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно и четвърта степен на 
професионална квалификация 

придобита в
професионален серж антски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от П П ЗО В С РБ 
обучение в чуж бина или курс за 

придобиване на
серж антско (старш инско) звание в 

професионален серж антски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център

не се изисква не се изисква п 5

3. 54 090 
П ловдив

Специалист ефрейтор (старш и 
матрос) 2-ри клас 
ефрейтор (старш и

Комендантско-охранителни 01.09.2021 г. средно не се изисква не се изисква п 3

Всичко за Военно окръжие I степен -  Пловдив 9



ВОЕННО ОКРЪЖИЕ П СТЕПЕН - ПАЗАРДЖИК
1. 54 330 

П азардж ик
Старш и

специалист П степен
старш и серж ант 

(главен старш ина) 
серж ант

(старш ина I степен) 
младш и сержант 

(старш ина II степен)

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно и четвърта степен на 
професионална квалификация 

придобита в
професионален серж антски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от П П ЗО В С РБ 
обучение в чуж бина или курс за 

придобиване на
серж антско (старш инско) звание в 

професионален серж антски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център

не се изисква не се изисква П 1

2. 54 330 
П азардж ик

Специалист ефрейтор (старш и матрос) 
2-ри клас

ефрейтор (старш и матрос) 
1 -ви клас

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно не се изисква не се изисква П 7

Всичко за Военно окръжие П степен -  Пазарджик 8
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ П СТЕПЕН - СМОЛЯН

1. 54 510 
Смолян

Старш и
специалист П степен

старш и серж ант 
(главен старш ина) 

серж ант
(старш ина I степен) 

младш и сержант 
(старш ина II степен)

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно и четвърта степен на 
професионална квалификация 

придобита в
професионален серж антски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от П П ЗО В С РБ 
обучение в чуж бина или курс за 

придобиване на
серж антско (старш инско) звание в 

професионален серж антски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център

не се изисква не се изисква п 2

2. 54 510 
Смолян

О ператор на ЕИ Т ефрейтор
(старш и матрос) 2-ри клас 

ефрейтор
(старш и матрос) 1-ви клас

Специалист по информационни системи 01.09.2021 г. средно не се изисква не се изисква п 1

Всичко за Военно окръжие П степен -  Смолян 3

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ I СТЕПЕН - ВАРНА

1. 54 710 
В арна

Старш и
специалист П степен

старш и серж ант 
(главен старш ина) 

серж ант
(старш ина I степен) 

младш и сержант 
(старш ина II степен)

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно и четвърта степен на 
професионална квалификация 

придобита в
професионален серж антски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от П П ЗО В С РБ 
обучение в чуж бина или курс за 

придобиване на
серж антско (старш инско) звание в 

професионален серж антски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център

не се изисква не се изисква п 6



2. 54 710 
В арна

Специалист ефрейтор (старш и матрос) 
2-ри клас

ефрейтор (старш и матрос) 
1 -ви клас

Комендантско-охранителни 01.09.2021 г. средно не се изисква не се изисква П 3

Всичко за Военно окръжие I степен -  Варна 9
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ П СТЕПЕН - ДОБРИЧ

1. 54 290 
Д обрич

Старш и
специалист П степен

старш и серж ант 
(главен старш ина) 

серж ант
(старш ина I степен) 

младш и сержант 
(старш ина II степен)

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно и четвърта степен на 
професионална квалификация 

придобита в
професионален серж антски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от П П ЗО В С РБ 
обучение в чуж бина или курс за 

придобиване на
серж антско (старш инско) звание в 

професионален серж антски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център

не се изисква не се изисква П 3

Всичко за Военно окръжие П степен -  Добрич 3
ВОЕННО ОКРЪЯkil l  П СТЕПЕН - ШУМЕН

1. 54 570 
Ш умен

М ладш и експерт ТТТ 
степен

капитан (капитан- 
лейтенант) 

старш и лейтенант 
лейтенант

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. Виеш е - ОКС „Бакалавър” по 
специалност от професионално 

направление „В оенно дело”

не се изисква не се изисква п 2

2. 54 570 
Ш умен

Старш и
специалист П степен

старш и серж ант 
(главен старш ина) 

серж ант
(старш ина I степен) 

младш и сержант 
(старш ина II степен)

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно и четвърта степен на 
професионална квалификация 

придобита в
професионален серж антски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от П П ЗО В С РБ 
обучение в чуж бина или курс за 

придобиване на
серж антско (старш инско) звание в 

професионален серж антски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център

не се изисква не се изисква п 2

3. 54 570 
Ш умен

Специалист ефрейтор (старш и матрос) 
2-ри клас

ефрейтор (старш и матрос) 
1 -ви клас

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно не се изисква не се изисква п 2

4. 54 570 
Ш умен

О ператор на ЕИ Т ефрейтор (старш и матрос) 
2-ри клас ефрейтор 
(старш и матрос) 1-ви клас

Специалист по информационни системи 01.09.2021 г. средно не се изисква не се изисква п 1

Всичко за Военно окръжие П степен -  Шумен 7
ВОЕННО ОКРЪ>Kill I СТЕПЕН - ПЛЕВЕН

1. 52 510 
П левен

М ладш и експерт ТТТ 
степен

капитан
(капитан- лейтенант) 

старш и лейтенант 
лейтенант

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09. 
2021 г.

Виеш е - ОКС „Бакалавър” по 
специалност от професионално 

направление „В оенно дело”

не се изисква не се изисква п 3

Всичко за Военно окръжие I степен -  Плевен 3
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ П СТЕПЕН - ВИДИН



1. 54 650 
Видин

М ладш и експерт ТТТ 
степен

капитан
(капитан- лейтенант) 

старш и лейтенант 
лейтенант

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. Виеш е - ОКС „Бакалавър” по 
специалност от професионално 

направление „В оенно дело”

не се изисква не се изисква П I

2. 54 650 
Видин

Старш и
специалист П степен

старш и серж ант 
(главен старш ина) 

серж ант
(старш ина I степен) 

младш и сержант 
(старш ина II степен)

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно и четвърта степен на 
професионална квалификация 

придобита в
професионален серж антски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от П П ЗО В С РБ 
обучение в чуж бина или курс за 

придобиване на
серж антско (старш инско) звание в 

професионален серж антски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център

не се изисква не се изисква П I

Зсичко за Военно окръжие П степен -  Видин 2
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ П СТЕПЕЕ - ВРАЦА

1. 52 600 
В раца

М ладш и експерт ТТТ 
степен

капитан
(капитан- лейтенант) 

старш и лейтенант 
лейтенант

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. Виеш е - ОКС „Бакалавър” по 
специалност от професионално 

направление „В оенно дело”

не се изисква не се изисква п 3

2. 52 600 
В раца

Старш и
специалист П степен

старш и серж ант 
(главен старш ина) 

серж ант
(старш ина I степен) 

младш и сержант 
(старш ина II степен)

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно и четвърта степен на 
професионална квалификация 

придобита в
професионален серж антски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от П П ЗО В С РБ 
обучение в чуж бина или курс за 

придобиване на
серж антско (старш инско) звание в 

професионален серж антски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център

не се изисква не се изисква п 7

Всичко за Военно окръжие П степен -  Враца 10
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ П СТЕПЕЕ - ЛОВЕЧ

1. 54 260 
Ловеч

Старш и
специалист П степен

старш и серж ант 
(главен старш ина) 

серж ант
(старш ина I степен) 

младш и сержант 
(старш ина II степен)

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно и четвърта степен на 
професионална квалификация 

придобита в
професионален серж антски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от П П ЗО В С РБ 
обучение в чуж бина или курс за 

придобиване на
серж антско (старш инско) звание в 

професионален серж антски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център

не се изисква не се изисква п 1

Всичко за Военно окръжие П степен -  Ловеч 1
ВОЕННО ОКРЪЖ]НЕ П СТЕПЕН - МОНТАНА

1. 54 550 
М онтана

М ладш и експерт ТТТ 
степен

капитан
(капитан- лейтенант) 

старш и лейтенант 
лейтенант

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. Виеш е - ОКС „Бакалавър” по 
специалност от професионално 

направление „В оенно дело”

не се изисква не се изисква п 3



2. 54 550 
М онтана

Старш и
специалист П степен

старш и серж ант 
(главен старш ина) 

серж ант
(старш ина I степен) 

младш и сержант 
(старш ина II степен)

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно и четвърта степен на 
професионална квалификация 

придобита в
професионален серж антски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от П П ЗО В С РБ 
обучение в чуж бина или курс за 

придобиване на
серж антско (старш инско) звание в 

професионален серж антски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център

не се изисква не се изисква П 6

Всичко за Военно окръжие П степен -  Монтана 9
ВОЕННО ОКРЪЖИ]Е I СТЕПЕН-СТАРА ЗАГОРА

1 . 52 440 
Стара 
Загора

М ладш и експерт ТТТ 
степен

капитан
(капитан- лейтенант) 

старш и лейтенант 
лейтенант

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. Виеш е - ОКС „Бакалавър” по 
специалност от професионално 

направление „В оенно дело”

не се изисква не се изисква П 4

2. 54 710 
В арна

Старш и
специалист П степен

старш и серж ант 
(главен старш ина) 

серж ант
(старш ина I степен) 

младш и сержант 
(старш ина II степен)

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно и четвърта степен на 
професионална квалификация 

придобита в
професионален серж антски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от П П ЗО В С РБ 
обучение в чуж бина или курс за 

придобиване на
серж антско (старш инско) звание в 

професионален серж антски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център

не се изисква не се изисква п 4

3. 52 440 
Стара 
Загора

Специалист ефрейтор (старш и матрос) 
2-ри клас

ефрейтор (старш и матрос) 
1 -ви клас

Комендантско-охранителни 01.09.2021 г. средно не се изисква не се изисква п 2

Всичко за Военно окръжие П степен -  Стара Загора 10
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ П СТЕПЕН-ЕУРГАС

1 . 54 610 
Бургас

Старш и
специалист П степен

старш и серж ант 
(главен старш ина) 

серж ант
(старш ина I степен) 

младш и сержант 
(старш ина II степен)

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно и четвърта степен на 
професионална квалификация 

придобита в
професионален серж антски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от П П ЗО В С РБ 
обучение в чуж бина или курс за 

придобиване на
серж антско (старш инско) звание в 

професионален серж антски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център

не се изисква не се изисква п 4

2. 54 610 
Бургас

Специалист ефрейтор (старш и матрос) 
2-ри клас

ефрейтор (старш и матрос) 
1 -ви клас

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно не се изисква не се изисква п 5

Всичко за Военно окръжие П степен -  Бургас 9
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН-ЯМБОЛ



1. 54 750 
Я м бол

М ладш и експерт ТТТ 
степен

капитан
(капитан- лейтенант) 

старш и лейтенант 
лейтенант

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. Виеш е - ОКС „Бакалавър” по 
специалност от професионално 

направление „В оенно дело”

не се изисква не се изисква П 2

2. 54 750 
Я м бол

Специалист ефрейтор (старш и матрос) 
2-ри клас

ефрейтор (старш и матрос) 
1 -ви клас

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно не се изисква не се изисква П 1

Всичко за Военно окръжие II степен -  Ямбол 3
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ П СТЕПЕН-ХАСКОВО

1. 54 250 
Х асково

Старш и
специалист П степен

старш и серж ант 
(главен старш ина) 

серж ант
(старш ина I степен) 

младш и сержант 
(старш ина II степен)

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно и четвърта степен на 
професионална квалификация 

придобита в
професионален серж антски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от П П ЗО В С РБ 
обучение в чуж бина или курс за 

придобиване на
серж антско (старш инско) звание в 

професионален серж антски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център

не се изисква не се изисква п 2

Всичко за Военно окръжие П степен -  Хасково 2
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ IСТЕПЕН-СОФИЯ

1. 56 060 
София

М ладш и експерт ТТТ 
степен

капитан
(капитан- лейтенант) 

старш и лейтенант 
лейтенант

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. Виеш е - ОКС „Бакалавър” по 
специалност от професионално 

направление „В оенно дело”

не се изисква не се изисква п 7

2. 56 060 
София

Старш и
специалист П степен

старш и серж ант 
(главен старш ина) 

серж ант
(старш ина I степен) 

младш и сержант 
(старш ина II степен)

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно и четвърта степен на 
професионална квалификация 

придобита в
професионален серж антски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от П П ЗО В С РБ 
обучение в чуж бина или курс за 

придобиване на
серж антско (старш инско) звание в 

професионален серж антски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център

не се изисква не се изисква п 7

Всичко за Военно окръжие I степен -  София 14
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ П СТЕПЕН-К)][АГОЕВГРАД

1. 54 170 
Благоевград

М ладш и експерт ТТТ 
степен

капитан
(капитан- лейтенант) 

старш и лейтенант 
лейтенант

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. Виеш е - ОКС „Бакалавър” по 
специалност от професионално 

направление „В оенно дело”

не се изисква не се изисква п 1



2. 54 170 
Благоевград

Старш и
специалист П степен

старш и серж ант 
(главен старш ина) 

серж ант
(старш ина I степен) 

младш и сержант 
(старш ина II степен)

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно и четвърта степен на 
професионална квалификация 

придобита в
професионален серж антски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от П П ЗО В С РБ 
обучение в чуж бина или курс за 

придобиване на
серж антско (старш инско) звание в 

професионален серж антски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център

не се изисква не се изисква П 2

3. 54 170 
Благоевград

Специалист ефрейтор (старш и матрос) 
2-ри клас

ефрейтор (старш и матрос) 
1 -ви клас

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно не се изисква не се изисква П 1

4. 54 170 
Благоевград

О ператор на ЕИ Т ефрейтор (старш и матрос) 
2-ри клас

ефрейтор (старш и матрос) 
1 -ви клас

Специалист по информационни системи 01.09.2021 г. средно не се изисква не се изисква п 1

Всичко за Военно окръжие П степен -  Благоевград 5
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ П СТЕПЕН-КЮСТЕНДИЛ

1. 52 870 
Кю стендил

Специалист ефрейтор (старш и матрос) 
2-ри клас

ефрейтор (старш и матрос) 
1 -ви клас

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно не се изисква не се изисква п 1

Всичко за Военно окръжие П степен -  Кюстендил 1
ВОЕННО ОКРЪЗЗШ Е П СТЕПЕН—ПЕРНИК*

1. 54 580 
П ерник

М ладш и експерт ТТТ 
степен

капитан
(капитан- лейтенант) 

старш и лейтенант 
лейтенант

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. Виеш е - ОКС „Бакалавър” по 
специалност от професионално 

направление „В оенно дело”

не се изисква не се изисква п 2

2. 54 580 
П ерник

Старш и
специалист П степен

старш и серж ант 
(главен старш ина) 

серж ант
(старш ина I степен) 

младш и сержант 
(старш ина II степен)

Специалист от стуктурите по 
управление на човеш ките 

ресурси/личен състав

01.09.2021 г. средно и четвърта степен на 
професионална квалификация 

придобита в
професионален серж антски 

(старш ински) колеж  или приравнено 
по чл. 115, ал. 2 от П П ЗО В С РБ 
обучение в чуж бина или курс за 

придобиване на
серж антско (старш инско) звание в 

професионален серж антски 
(старш ински) колеж  или учебен 

център

не се изисква не се изисква п 1

3. 54 580 
П ерник

О ператор на ЕИ Т ефрейтор (старш и матрос) 
2-ри клас

ефрейтор (старш и матрос) 
1 -ви клас

Специалист по информационни системи 01.09.2021 г. средно не се изисква не се изисква п 1

Всичко за Военно окръжие П степен -  Перник 4
Всичко за ЦВО и военните окръжия 126


