
З А П О В Е Д  _____
НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

(2017 г. №ОХ- гр.София

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

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

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

2. Определям максимална квота за приемане на служба в доброволния 
резерв, както следва:

- за Сухопътни войски - 225 длъжности;
- за Военноморски сили - 50 длъжности;
- за Централно военно окръжие - 25 длъжности.
3. Подаването на документи за обявените вакантни длъжности по 

Приложение № 1 да завърши до 30.09.2018 г.
4. Организацията по приемане на служба в доброволния резерв на 

освободени от военна служба български граждани, без провеждане на конкурс да 
се осъществява в съответствие с M3 № ОХ-1224/29.11.2017 г.

5. Началникът на Централно военно окръжие да организира:
5.1. публикуването и ежемесечното актуализиране на обявените длъжности 

по т. 1 на интернет страницата на Централно военно окръжие;
5.2. провеждането на рекламно-информационна дейност за набиране на 

български граждани освободени от военна служба за приемане на служба в 
доброволния резерв.

Изпълнението на заповедта възлагам на командира на Сухопътните войски, 
командира на Военноморските сили и началника на Централно военно окръжие.

Контрол по изпълнението на запове шка на

З А П О В Я Д В А М :

отбраната.
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на длъжности определени за приемане в доброволния резерв за заемане без провеждане на конкурс от български граждани освободени от
военна служба
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1. ЗА КОМ ПЛЕКТО ВА НЕ НА ВО ЕН Н И  Ф О РМ И РО В А Н И Я О Т СЪСТАВА Н А  СУ Х О П ЪТН И ТЕ В О ЙС КИ

ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО В А Н И Е 34200 -  Ш У М ЕН

1.
34200,
Шумен

Специалист по подготовка 
на резервисти

капитан ОУ на ТП - Мотопехотни войски висше / 
ВВУ не се изисква С 01.07.2017 г. не се 

изисква
1

2.
34200,
Шумен

Специалист по подготовка 
на резервисти

капитан ОУ на TTI - Полева артилерия висше / 
ВВУ не се изисква С 01.07.2017 г.

не се 
изисква

3

3.
34200,
Шумен

Специалист по подготовка 
на резервисти капитан ОУ на ТП - ЯХБЗ и Е висше / 

ВВУ не се изисква с 01.07.2017 г.
не се 

изисква 1

4.
34200,
Шумен

Инструктор старши сержант
Специалисти от мотопехотни 
войски средно

Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

п 01.07.2017 г.
не се 

изисква
1

5. 34200,
Шумен

Инструктор старши сержант Специалисти от бойните разчети 
на ЗРК /ПЗРК/ -  ПВО на войските средно

Свидетелство за у- 
ие на МПС кат.*С" п 01.07.2017 г. не се 

изисква
1

6.
34200,
Шумен

Инструктор старши сержант

Специалисти от бойните разчети 
на ядрена, химическа, 
бактериологична защита и 
екология

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

п 01.07.2017 г.
не се 

изисква
1

7. 34200,
Шумен

Инструктор старши сержант
Специалисти по експлоатация и 
ремонткомуникационии системи средно

Свидетелство зау- 
ие на МПС кат."С"

п 01.07.2017 г.
не се 

изисква
1

8. 34200,
Шумен

Младши спец. по 
подготовка на резервисти

редник 3-ти клас
Специалисти от мотопехотни 
войски (Автоматчик, Картечар, 
Гранатометчик, Снайперист).

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

СлП 01.07.2017 г. не се 
изисква

9. 34200,
Шумен

Младши спец. по 
подготовка на резервисти редник 3-ти клас

Специалисти от разчетите на 
полевата артилерия (Самоходна, 
Буксирна, Арт. разузнаване).

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

СлП 01.07.2017 г. не се 
изисква

10. 34200,
Шумен

Младши спец. по 
подготовка на резервисти

редник 3-ти клас

Специалисти по ядрена, 
химическа, бактериологична 
защита и екология (Разузнавачи, 
Дегазатори, Санитари).

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

СлП 01.07.2017 г. не се 
изисква

1

И. 34200,
Шумен

Младши спец. по 
подготовка на резервисти редник 3-ти клас

Специалисти по цифрови 
комуникационни системи и мрежи 
и експлоатация на аналогови и 
цифрови системи

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С“

— СлП 01.07:2017 г.
не се . _ 

изисква
1

. Всичко въ в  военно боом иоование 34200 - Ш умен 13
ВО ЕНН О Ф О РМ И РО В А Н И Е 54230 * СТАРА ЗАГОРА

1.
54230,
Стара Загора

Командир на отделение старши сержант

Специалисти по обслужване, 
ремонт и съхранение на 
автомобипна техника, Ш офьори на 
автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

п 01.07.2012 г. не се 
изисква

5

2.
54230,
1/гара Загора Командир на отделение старши сержант

Специалисти от бойните разчети 
на ЗРК/П ЗРК/

средно не се изисква п 01.07.2017 г. не се 
изисква

1

3.
54230,
[тара Загора

Химически инструктор старши сержант
Шофьори на автомобил, Химици- 
дегазатори, Химици-котлярн средно

Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

п 01.07.2017 г. не се 
изисква

1

4.
54230,
[тара Загора

Тожарнйкар старши сержант
Шофьори на автомобил, 
1ротиволожарна охрана средно

Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

п 01.07.2017 г.
не се 

изисква
1

54230,
Стара Загора

)ръжеен майстор старши сержант

[пециалисти по ремонт и 
съхранение на оптически прибори, 
стрелково въоръжение, А М Ч , 
ЗАМЧ и ПТУРК, Ш офьори на 
автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

п 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

Всичко в ъ в  военно Ф ормирование 54230 - С тара Загора 9
ВО ЕНН О Ф О РМ И РО В А Н И Е 44200 - СТАРА ЗАГОРА

*•
14200,
Стара Загора

Командир на отделение старши сержант Сапьори средно не се изисква п 01.07.2017 г.
не се 

изисква 1

i
2-

14200,
[тара Загора

[апьор редник 3-ти клас [апьори средно не се изисква СлП 01.07.2017 г.
не се 

изисква
5

i
3 4200-

[тара Загора
Леханик-водач

, - ^ 1 ефрейтор 2-ри
клас 1

Иеханик-водачи на верижна бойна 
ехника, Механик-водачи на 
ерижни инженерни машини.

средно
Свидетелство за 
управление на 

верижни машини
СлП 01.07.2017 г.

не се 
изисква

1

Всичко във военно формирование 44200 Стара Загора 7
ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО В А Н И Е 54140 - СТАРА ЗАГОРА

4140,
[тара Загора

Иофьор редник 3-ти клас I Иофьори на автомобил средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. ИС"

СлП 01.07.2017 г. не се 
изисква

22
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2.
54140,
Стара Загора

Охранител редник 3-ти клас Комендантско - охранителни средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

СлП 01.07.2017 г.
не се 

изисква
9

3. 54140,
Стара Загора

Командир на отделение за 
ремонт на БТГ и ИТ

ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти по обслужване, 
ремонт и съхранение на 
бронетанкова
техника,Специалисти по ремонт на 
колесна инженерна техника, 
Специалисти по ремонт на 
верижна инженерна техника

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. “С

п 01.07.2017 г.
не се 

изисква
1

4,
54140,
Стара Загора

Механик за ремонт на БТТ 
и ИТ

ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти по обслужване, 
ремонт и съхранение на 
бронетанкова техника

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С“

СлП 01.07.2017 г.
не се 

изисква
1

5. 54140,
Стара Загора

Автомеханик за ремонт на 
автомобилна техника

ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти по обслужване, 
ремонт и съхранение на 
автомобилна техника

средно
Свидетелство за у- 
ие на МПС кат. "С"

СлП 01.07.2017 г.
не се 

изисква
2

6.
54140,
Стара Загора

Командир на отделение за 
подвоз на твърди товари

ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти по съхранение и 
поддържане на бойни припаси, 
Специалисти по транспортно 
осигуряване

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. “С"

п 01.07.2017 г.
не се 

изисква
1

7.
54140,
Стара Загора

Командир на отделение за 
подвоз на ГСМ

ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти по транспортно 
осигуряване средно

Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. НС"

п 01.07.2017 г.
не се 

изисква
1

8.
54140,
Стара Загора

Готвач редник 3-та клас

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

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

СлП 01.07.2017 г.
не се 

изисква
3

9.
54140,
Стара Загора

Хлебопекар редник 3-та клас

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

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

СлП 01.07.2017 г.
не се 

изисква
1

10.
54140,
Стара Загора

Командир на отделение 
комунално битово 
осигуряване

ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти по ремонт на тилова 
техника и поддържане на 
интендантско имущество

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

П 01.07.2017 г.
не се 

изисква 1

11.
54140,
Стара Загора

Манипулант редник 3-ти клас

Специалиста по продоволственно, 
вещево снабдяване, съхранение и 
приготвяне на хранителни 
продукти; Специалисти по ремонт 
на типова техника и поддържане на 
интендантско имущество; 
Специалисти по ремонт и 
поддържане на квартирно - 
експлоатационни имущества и 
СКЖФ

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С“

СлП 01.07.2017 г.
не се 

изисква

12. 54140,
Стара Загора

Младши специалист по
комунално-битово
осигуряване

редник 3-та клас
Специалисти по ремонт на тилова 
техника и поддържане на 
интендантско имущество

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С“

СлП 01.07.2017 г.
не се 

изисква 1

Всичко в ъ в  военно Д оомирование 54140 -  С таоа  Загооа 44

ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО В А Н И Е 24620 - СВОБОДА

1.
24620,
Свобода

Заместник-командир на 
рота, той и специалист по 
информационното 
осигуряване

капитан
Специалист по електронна война, 
Специалист по информационни 
системи "" " '

Висше /
-  ВВУ . Н е се изисква С 27.12.2016 г.

Не се 
изисква

1

2.
24620,
Свобода

Командир на отделение старши-сержант
Специалист по екслоатация на 
цифрови комуникационни системи 
и мрежи, Шофьори на автомобил

Средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С“

с 01.12.2012 г.
Не се 

изисква
1

3. 24620,
Ивобода

Майстор по ремонта старши-сержант

Специалист по ремонт и 
поддържане на квартирно- 
експлоатационни имущества и 
2КЖФ, Ш офьори на автомобил, 
Химик-специалист по тенически 
средства за ЯХБЗ

Средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

п 01.12.2012 г.
Не се 

изисква 1

4.
24620,
Свобода

klaflcrop по ремонта старши-сержантг  к

Специалист по ремонт на тилова 
гехника и подържане на 
интендантско имущество, 
Иофьори на автомобил

Средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

п 01.12.2012 г.
Не се 

изисква
1

5. 24620,
Свобода

‘адиотелеграфист редник 3-та клас
Специалист по експлоатацията на 
цадио и сателитни системи Средно Не се изисква п 01.12.2012 г

Не се 
изисква

1

6.
24620,
Свобода

Радиотелеграфист редник 3-ти клас. .. .
Специалист по разузнаване, 
Специалист по експлоатацията на 
задио и сателитни системи

Не се изисква п 01.12.2012 г.
Н е се 

изисква 4

’ ■
24620,
Свобода

’азузнавач редник 3-ти клас Специалист по разузнаване Средно Не се изисква П 01.12.2012 г.
Не се 

изисква 1

24620,
Свобода

>азузнавач редник 3-ти клас
Специалист по разузнаване, 
Снайперист Средно Н е се изисква п 01.12.2012 г.

Не се 
изисква

1

24620,
Свобода

Иофьор редник 3-ти клас Дофьори на авомобил Средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. “С"

С л П 01.12.2012 г.
Не се 

изисква
3

Всичко въ в  военно формирование 24620 - Свобода 14

В О ЕНН О Ф О РМ И РО В А Н И Е 22220-Щ Р - С Л И В ЕН

2220-ЩР, 3 
Зливен р

аместник-командир на 
ота

С
I

капитан (

1

)У на ТП - Ттилови, ОУ на ТП - 
>акетно и артилер. въоръжение,
)У  на ТП - ATT и БТГ, ОУ на ТП - 
ранспортни, ОУ на ТП - ГСМ

висше / 
ВВУ

не се изисква П 01.12.2012 г.
не се 

изисква 1
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2
22220-ЩР,
Сливен

Главен сержант старшина

Специалисти от мотопехотни 
войски, Специалисти от танкови 
войски, Шофьори на автомобил, 
Специалист от щабна служба

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. НСН

П 01.12.2012 г
не се 

изисква
1

3. 22220-ЩР,
Сливен

Радиотелеграфист редник 3-ти клас
Специалисти по експлоатация на 
радио и сателитни системи средно не се изисква п 01 12 2012 г

не се 
изисква

2

4.
22220-ЩР,
Сливен

Командир на екипаж старши сержант
Специалисти по експлоатация на 
радио и сателитни системи средно не се изисква п 01.12.2012 г

не се 
изисква

1

5.
22220-ЩР,
Сливен

Шофьор редник 3-ти клас Ш офьори на автомобил средно
Свидетелство за 
управление на 

МПС кат. "С+Ен
СлП 01.12.2012 г.

не се 
изисква

2

6. 22220-ЩР,
Сливен

Командир на отделение старши сержант
Специалисти по експлоатация и 
ремонт на кабелни линии средно не се изисква П 01.12.2012 г

не се 
изисква

1

7.
22220-ЩР,
Сливен

Телефонист редник 3-ти клас
Специалисти по експлоатация и 
ремонт на кабелни линии, 
Шофьори на автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

п 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

8.
22220-ЩР,
Сливен Командир на отделение старши сержант

Шофьори на автомобил, Механик- 
водачи на верижки инженерни 
машини

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

СлП 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

9.
22220-ЩР,
Сливен

Екскаваторчик редник 3-ти клас Шофьори на автомобил, Водачи на 
колесни инженерни машини средно

Свидетелство за 
управление на 
МПС кат.*С", 

Свидетелство за 
управление на инж 

техника

СлП 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

10.
22220-ЩР,
Сливен

Шофьор-агрегатчик редник 3-ти клас
Шофьори на автомобил, 
Инженерно-технически 
специалисти

средно

Свидетелство за у- 
ие на МПС кат."С", 
Свидетелство за у- 
ие на инж. техника

СлП 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

11.
22220-ЩР,
Сливен

Електроосветител редник 3-ти клас Инженерно-технически
специалисти средно не се изисква СлП 01.12.2012 г.

не се 
изисква

1

12.
22220-ЩР,
Сливен

Командир на взвод офицерски 
кандидат 2-ри клас

Шофьори на автомобил. 
Специалисти по транспортно 
осигуряване

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

п 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

Всичко въ в  военно ф ормирование 22220-Щ Р -  Сливен 14
В О ЕН Н О  Ф О РМ И РО В А Н И Е 22220-РЛО - СЛИВЕН

1.
22220-РЛО,
Сливен

Заместник-командир на 
рота капитан

ОУ на ТП - Тилови, ОУ на ТП - 
ATT и БТТ и ОУ на ТП - 
Транспортни

висше / 
ВВУ не се изисква п 01.12.2012 г.

не се 
изисква

2. 22220-РЛО,
Сливен

Заместник-командир на 
взвод

старши сержант

Специалисти от танкови войски, 
Спесиалисти по техническо 
обслужване, ремонт, поддържане и 
съхранение на FTT, Ш офьори на 
автомобил

средно

Свидетелство за 
управление на 

МПС кат. "Д+Е", 
Свидетелство за 

MB на танк, 
Свидетелство за 
водач на мото и 
. електрокари

п 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

3. 22220-РЛО,
Сливен

Майстор по ремонта на АТ 
и БТ старши сержант

Специалисти по тех н и ческо ...........
обслужване, ремонт, поддържане и 
съхранение на БТГ, Специалисти 
по обслужване, ремонт и 
съхранение на автомобилна 
техника, Специалисти по 
обслужване, ремонт и съхранение 
на бронетанкова техника

средно
Свидетелство за 

ремонт на АТ и БТ
СлП 01.12.2012 г. не се 

изисква
1

4. 22220-РЛО,
Сливен

Сомакдир на отделение старши сержант

Специалисти по обслужване, 
>емонт и съхранение на 
бронетанкова техника. Шофьори 
на автомобил

средно
Свидетелство за у- 
ие на МПС кат. "С" СлП 01.12.2012 г.

не се 
изисква

1

5. 22220-РЛО,
Сливен

Леханик-водач старши сержант Нофьори на автомобил, Механик- 
водач на верижна бойна техника средно

Свидетелство за у- 
ие на МПС кат."С", 
Свидетелство за у- 
ие на МТЛБ, Т-62

СлП 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

*
22220-РЛО,
Сливен

<омандир на отделение старши сержант
(

I

Специалисти по ремонт и 
гъхранение на оптични прибори, 
лрелково въоръжение, АМЧ,
43М Ч и ПТУРК, Специалисти по 
збслужване, ремонт и съхранение 
т  бронетанкова техника, 
Дофьори на автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
М ПС кат. НС“

СлП 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

2220-РЛО, f 
Гливен

Лайстор по ремонта на
VM4

<
с

старши сержант с
/

Специалисти по ремонт и 
ъхранение на оптични прибори, 
трелково въоръжение, АМЧ, 
V3M4 и ПТУРК, Шофьори на 
втомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

СлП 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

2220-РЛО,
Сливен

Гофьор редник 3-ти клас ] Зофьори на автомобил средно Свидетелство за у- 
ie на МПС кат. НС"

СлП 01.12.2012 г.
не се 

изисква
3

Всичко във военно (Ьоомиоованне 22220-РЛО -  С ливен 10
ВО ЕНН О Ф О РМ И РО В А Н И Е 26260 - СЛ ИВЕН

> • 2
6260, Г 
ливен б

лавен сержант на 
атальон

С
старшина в 

в

пециалисти от мотопехотни 
ойски, Специалисти от танкови 
ойски, Шофьори на автомобил

средно

Курс за 
професионална 
квалификация в 

ПСК

п 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1
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2.
26260,
Сливен

Началник на звено
ефрейтор 2-ри 

клас

Специалисти по експлоатация на 
информационни системи, 
Икономисти-финансисти

средно не се изисква П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

3.
26260,
Сливен

Младши специалист по 
отчета на финансовите и 
материалните ресурси

редник 3-ти клас
Специалисти по експлоатация на 
информационни системи, 
Икономисти-финансисти

средно не се изисква П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
2

4.
26260,
Сливен

Началник на КТП старши сержант

Специалисти по обслужване, 
ремонт и съхранение на 
автомобилна техника, Ш офьори на 
автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. ИС"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

5.
26260,
Сливен

Заместник-началник на 
щаба на самостоятелен 
батальон

капитан
ОУ на ТП - Мотопехотни, ОУ на 
ТП - Танкови

висше /  
ВВУ

Работа с Microsoft 
Office (Word, Exce 

и Power Point)
С 01.7.2017 г.

не се 
изисква

1

6. 26260,
Сливен

Помощник-началнйк на 
отделение в самостоятелен 
батальон

капитан

ОУ на ТП - Мотопехотни, ОУ на 
ТП - Танкови, ОУ на ТП  - Полева 
артилерия и ракетни войски, ОУ нг 
ТП - Тилови, ОУ на ТП  - ATT и 
БТТ, Специалисти по 
комуникационни системи, 
Специалисти по информационни 
системи, Специалисти от органите 
по управление на човешките 
ресурси, ОУ на ТП - Инженерни, 
ОУ на ТП - ЯХБЗ и Е

висше / 
ВВУ

Работа c Microsoft 
Office (Word, Exce 

и Power Point)
С 01.7.2017 г.

не се 
изисква

1

7. 26260,
Сливен

Началник на отделение в 
самостоятелен батальон капитан

ОУ на ТП  - Мотопехотни, ОУ на 
ТП - Танкови, О У на ТП - 
Разузнаване и електронна война, 
Специалисти по разузнаване

висше*/
ВВУ

Работа c Microsoft 
Office (Word, Excei 

и Power Point)
С 01.7.2017 г.

не се 
изисква

1

S. 26260,
Сливен

Помощник-началник на 
отделение в самостоятелен 
батальон

капитан

ОУ на ТП - Мотопехотни, ОУ на 
ТП - Танкови, ОУ на ТП - 
Разузнаване и електронна война, 
Специалисти по разузнаване

висше / 
ВВУ

Работа c Microsoft 
Office (Word, Excel 

и Power Point)
С 01.7.2017 г.

не се 
изисква

1

9. 26260,
Сливен

Помощник-началнйк на 
отделение в самостоятелен 
батальон

капитан

ОУ на ТП - Мотопехотни, ОУ на 
ТП  - Танкови, ОУ на ТП - Полева 
артилерия и ракетни войски, ОУ на 
ТП - Инженерни, ОУ на ТП - ЯХБЗ 
и Е

висше / 
ВВУ

Работа c Microsoft 
Office (Word, Excel 

и Power Point)
С 01.7.2017 г.

не се 
изисква 1

10. 26260,
Сливен

Помощник-началник на 
отделение в самостоятелен 
батальон

капитан
ОУ на ТП - Тилови, ОУ на ТП - 
ATT и БТГ, ОУ н а Т П - 
Транспортни. ОУ на ТП  - ГСМ

висше / 
ВВУ

Работа c Microsoft 
Office (Word, Excel 

и Power Point)
С 01.7.2017 г.

не се 
изисква 1

11.
26260,
Сливен

Старши специалист П 
степен по логистичното 
осигуряване

старши сержант
Специалисти от щабна служба, 
Отчетници по административно- 
документално обслужване

средно
Работа c Microsoft 
Office (Word, Excel 

и Power Point)
П 01.7.2017 г.

не се 
изисква

12.
26260,
Сливен

Помощник-началник на 
отделение в  самостоятелен 
батальон

капитан
Специалисти по комуникационни 
системи, Специалисти по 
информационни системи

висше /  
ВВУ

Работа c Microsoft 
Office (Word, Excel 

и Power Point)
с 01.7.2017 г.

не се 
изисква 1

13.
26260,
Сливен

Заместник-командир на 
взвод, той и командир на 
екипаж

старши сержаиг

Специалисти по експлоатация на 
цифрови комуникационни системи 
и мрежи. Специалисти по 
експлоатация на радио и сателитни 
системи

средно

Курс за 
професионална 
квалификация в

п е к

п 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

14.
26260,
Сливен

Командир на екипаж на
КЩМ старши сержант

Специалисти по експлоатация на 
цифрови комуникационни системи 
и мрежи, Специалисти по 
експлоатация на радио и сателитни 
системи

средно

Курс за 
професионална 
квалификация в

п е к

п 01.7.2017 г.
не се 

изисква
2

15.
26260,
Сливен

Механик-водач на КЩМ редник 3-ти клас Механик водачи на верижна бойна 
техника

средно не се изисква СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
4

16.
26260,
Сливен

Младши специалист по 
експлоатация на 
комуникационни системи

редник 3-ти клас

Специалисти по експлоатация на 
цифрови комуникационни системи 
и мрежи. Специалисти по 
експлоатация на радио и сателитни 
системи

средно не се изисква П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
5

17.
26260,
Сливен

командир на отделение старши сержант

Специалисти по ремонт и 
подръжка не техническите 
средства за изграждане на 
комуникационни системи и мрежи, 
Специалисти по експлоатация и 
>емонт на кабелни линии

средно

Курс за 
професионална 
квалификация в 

1СК, Свидетелство 
за управление на 

МПС кат."С"

п 01.7.2017 г.
не се 

изисква 1

,s. 26260,
-ливен

Младши специалист по 
изграждане и поддръжка на 
гелефонни линии

редник 3-ти клас Специалисти по експлоатация и 
>емонт на кабелни линии средно не се изисква п 01.7.2017 г.

не се 
изисква 2

26260,
Сливен

Цофьор редник 3-ти клас Пофьори на автомобил средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. " С

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
16

20- <
26260,
Сливен

Началник на апаратна за 
достъп старши сержант

Специалисти по експлоатация на 
дифрови комуникационни системи 
1 мрежи, Специалисти по 
ксплоатация на радио и сателитни 
истеми

средно

Курс за 
професионална 
квалификация в

п е к

п 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

« ■ ;
6260, , 

I.ливен
Леханик-водач редник 3-ти клас !\4еханик-водачи на танк средно не се изисква СлП 01.7.2017 г. не се 

изисква
10

22
6260,
'ливен

Лерач редник 3-ти клас iМерачи и пълначи на танк средно не се изисква СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
8

23
6260,
'ливен

Сомандир на взвод
(

капитан ' 
I

УУ на ТП - Мотопехотни, ОУ на 
П  - Танкови, ОУ на ТП - 
’азузнаване и електронна война

висше /
ВВУ не се изисква С 01.7.2017 г.

не се 
изисква

1

2 4 c

6260, 3 
'ливен

аместник-командир на
г  с

звод

С
Е

тарши сержант

F

Специалисти от мотопехотни 
ойски, Специалисти от танкови 
юйски, Специалисти по 
азузнаване

средно

Курс за 
професионална 
квалификация в

п е к

П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1
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25
26260,
Сливен

Снайперист
ефрейтор 2-ри 

клас
Снайперисти средно не се изисква П 01.7.2017 г. не се 

изисква
2

26
26260,
Сливен

Разузнавач редник 3-ти клас Специалисти по разузнаване средно не се изисква п 01.7.2017 г.
не се 

изисква
2

27
26260,
Сливен

Командир на взвод капитан

ОУ на ТП - Мотопехотни, ОУ на 
ТП  - Танкови, ОУ на ТП - Полава 
артилерия и ракетни войски, ОУ н 
ТП  - Тилови, ОУ на ТП - 
Инженерни, Специалисти по 
комуникационни системи

з висше / 
ВВУ

не се изисква с 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

28
26260,
Сливен

Заместник-командир на 
взвод, той и командир на 
птлеление

старши сержант
Специалисти от мотопехотни 
войски, Специалисти от танкови 
войски. ТТТоФьопи на автомобил

средно
Курс за 

професионална 
квалификация r

п 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

29
26260,
Сливен

Регулировчик редник 3-ти клас
Комендантско-охранителни, 
Специалисти по контрол на 
превозите, Ш офьори на автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на
МПС кат."Сн

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
4

30 26260,
Сливен

Командир на отделение старши сержант
Шофьори на автомобил, Химици- 
разузнавачи, Химици-специалисти 
по технически средства за ЯХБЗ

средно

Курс за 
професионална 
квалификация в

п е к

п 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

31 26260,
Сливен Химик-разузнавач редник 3-ти клас

Химици-разузнавачи, Ш офьори на 
автомобил

средно не се изисква СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

32.
26260,
Сливен

Командир на взвод капитан ОУ на 111 - Инженерни висше / 
ВВУ не се изисква с 01.7.2017 г.

не се 
изисква 1

33.
26260,
Сливен

Заместник-командир на 
взвод, той и командир на 
отделение

старши сержант

Шофьори на автомобил, Сапьори, 
Специалисти по взривни 
технологии и неутрализиране на 
невзривени бойни припаси

средно

Курс за 
професионална 
квалификация в 

ПСК, Свидетелство 
за у-ие на МПС 

кат."С

п 01.7.2017 г. не се 
изисква

1

34.
26260,
Сливен

Механик-водач редник 3-ти клас Механик-водачи на верижни 
ккжекеони машини средно не се изисква СлП 01.7.2017 г. не се 

изисква
1

35.
26260,
Сливен Електроосветител редник 3-ти клас Инженерно-технически

специалисти средно не се изисква СлП 01.7.2017 г. не се 
изисква

1

36.
26260,
Сливен

Шофьор-агрегатчик редник 3-ти клас
Шофьори на автомобил, 
Инженерно-технически 
специалисти

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

СлП 01.7.2017 г. не се 
изисква

1

37.
26260,
Сливен

Командир на отделение старши сержант Ш офьори на автомобил, Сапьори средно

Курс за 
професионална 
квалификация в 

ПСК, Свидетелство 
за управление на 

МПС кат."С"

П 01.7.2017 г. не се 
изисква

I

38. 26260,
Сливен

Сапьор редник 3-ти клас Инженерно-технически
специалисти средно не се изисква СлП 01.7.2017 г. не се 

изисква
4

39. 26260,
Сливен

Главен сержант на рота старшина
Специалисти от мотопехотни 
войски, Специалисти от танкови 
войски

средно

Курс за 
професионална 
квалификация в 

ПСК

П 01.7.2017 г. не се 
изисква

2

40. 26260,
Сливен

Старши механик- 
регулировчик старши сержант

Специалисти по обслужване, 
ремонт и съхранение на 
бронетанкова техника, Механик 
водачи на верижна бойна техника

средно
Свидетелство за 

улравлениена МПС 
кат."С"

П 01.7.2017 г. не се 
изисква

3

41.
26260,
Сливен

Шофьор старши сержант Ш офьори на автомобил средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
3

42.
26260,
Сливен

Заместник-командир на 
взвод, той и командир на 
танк

старши сержант Специалисти от танкови войски средно

Курс за 
професионална 
квалификация в 

ПСК

П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
6

43. 26260,
Сливен

Мерач ефрейтор 2-ри 
клас Мерачи и пълначи на танк средно не се изисква СлП 01.7.2017 г. не се 

изисква
13

44.
26260,
Сливен

Механик-водач ефрейтор 2-ри 
клас Механик-водачи на танк средно не се изисква СлП 01.7.2017 г. не се 

изисква
15

45. 26260,
Зливен

Сомандир на танк старши сержант Специалисти от танкови войски средно

Курс за 
професионална 
квалификация в 

ПСК

П 01.7.2017 г. не се 
изисква

6

46. 26260,
Сливен (омандир на танк

ефрейтор 2-ри 
клас

Мерачи и пълначи на танк, 
Механик водачи на танк средно не се изисква СлП 01.7.2017 г.

не се 
изисква

6

4, 26260,
Зливен

Заместник-командир на 
юта, той и командир на 
ззвод

капитан

)У  на ТП - Тилови, ОУ на ТП - 
*акетно и артилерийско 
въоръжение, ОУ на ТП  - ATT и 
!ТТ, ОУ на ТП - Транспортни, ОУ 
т  ТП  - ГСМ

висше / 
ВВУ не се изисква С 01.7.2017 г. не се 

изисква
1

6260, ' 
Сливен

>арш и майстор по ремонт 
а електрооборудване и 
втоматика на БТ и АТ

<
старши сержант

с
1

Специалисти по обслужване, 
земонт и съхранение на 
втомобилна техника, Специалисти 

ю обслужване, ремонт и 
ъхранение на бронетанкова 
ехника, Ш офьори на автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на
МПС кат.иС*

п 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

49
6260,
Сливен адиомайстор

(
. „ .  г 

ефрейтор 2-ри
клас °

Специалисти по ремонт и 
одръжка на техническите 
редства за изграждане на 
омуникационни системи и мрежи, 
1офьори на автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С“

СлП 01.7.2017 г.
е се 
зисква

1
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50
26260,
Сливен

Специалист по ремонт на 
електрооборудване и 
автоматика на БТ и АТ, 
стабилизаторчик

ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти по обслужване, 
ремонт и съхранение на 
автомобилна техника, Специалист] 
по обслужване, ремокг и 
съхранение на бронетанкова 
техника, Ш офьори на автомобил

А
средно

Свидетелство за 
управление на 
МПС кат.''Си

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

51 26260,
Сливен

Специалист по ремонт на 
БТ и АТ, акумулаторист

ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти по техническо 
обслужване и ремонт на 
бронетанкова техника, 
електроавтоматика, 
радиооборудванеи 
акумулатористи, Специалисти по 
обслужване, ремонт и съхранение 
на автомобилна техника, 
Специалисти по обслужване, 
ремонт и съхранение на 
бронетанкова техника. Шофьори 
на автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

52.
26260,
Сливен

Младши специалист по 
ремонт на БТ и АТ

редник 3-ти клас

Специалисти по обслужване, 
ремонт и съхранение на 
автомобилна техника, Специалисти 
по обслужване, ремонт и 
съхранение на бронетанкова 
техника, Ш офьори на автомобил, 
Механик водачи на верижна байна 
техника

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

53. 26260,
Сливен

Младши специалист по 
ремонт на БТ и ИТ редник 3-ти клас

Специалисти по обслужване, 
ремонт и съхранение на 
автомобилна техника, Шофьори на 
автомобил, Специалисти по ремонт 
на верижна инженерна техника, 
Специалисти по ремонт на колесна 
инженерна техника

средно
Свидетелство за 
управление на 
М ПС кат."С"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

54.
26260,
Сливен

Специалист по ремонт на 
танково и стрелково 
оръжие и елеггрооптични 
прибори

ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти по ремокг и 
съхранение на оптически прибори, 
стрелково оръжие, АМЧ, ЗАМЧ и 
ПТ У РК, Ш офьори на автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
М ПС кат."С"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

55.
26260,
Сливен

Специалист по ремонт на 
танково и стрелково 
оръжие

ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти по ремонт и 
съхранение на оптически прибори, 
стрелково оръжие, АМЧ, ЗАМЧ и 
ПТ У РК, Шофьори на автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

СлП 01.7.2017 г. не се 
изисква

56.
26260,
Сливен

Специалист по ремонт на 
танково оръжие

ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти по ремонт и 
съхранение на оптически прибори, 
стрелково оръжие, АМЧ, ЗАМЧ и 
П ТУ РК, Шофьори на автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
М ПС кат."Си

СлП 01.7.2017 г. не се 
изисква

1

57.
26260,
Сливен

Младши специалист по 
ремонт на стрелково 
оръжие

редник 3-ти клас

Специалисти по ремонт и 
съхранение на оптически прибори, 
стрелково оръжие, АМЧ, ЗАМЧ и 
П ТУ РК, Шофьори на автомобил

средно Свидетелство за у- 
ие на М ПС кат."С" СлП 01.7.2017 г.

не се 
изисква

1

58.
26260,
Сливен

Командир на отделение старши сержант Шофьори на автомобил средно

Курс за 
професионална 
квалификация в 

ПСК, Свидетелство 
за управлениена 

МПС кат.*С"

П 01.7.2017 г. не се 
изисква

1

59. 26260,
Сливен

Командир на взвод капитан

ОУ на ТП - Тилови, ОУ на ТП - 
Ракетно и артилерийско 
въоръжение, ОУ на ТП - ATT и 
БТТ. ОУ на ТП  - ГСМ

висше / 
ВВУ не се изисква С 01.7.2017 г. не се 

изисква 1.

60. 26260,
Сливен

Заместник-командир на 
взвод старши сержант

Специалисти по обслужване, 
>емокт н  съхранение на 
автомобилна техника. Ш офьори на 
автомобил

средно

Курс за 
професионална 
квалификация в 

ТСК, Свидетелство 
за управление на 

МПС кат/С "

п 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

61.
26260,
Сливен

Командир на отделение старши сержант

Пофьори на автомобил, ГСМ 
специалисти, Специалисти по 
съхранение, обслужването и 
ремонта на техниката, 
техническите имущества, съдовете 
л  съоръженията за ГСМ

средно

. Курс за 
професионална 
квалификация в 

ТСК, Свидетелство 
за управление на 

МПС катЛС"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

6260,
Сливен

Сомандкр на отделение старши сержант

t

Специалисти по обслужване, 
>емонт и съхранение на 
втомобилна техника, Ш офьори на 
втомобил

средно

Курс за 
професионална 
квалификация в 

ТСК, Свидетелство 
за управление на 

МПС кат."Си

СлП 01.7.2017 г. не се 
изисква

1

« с
6260,
Сливен

Зофъор-автомеханик

(
ефрейтор 2-ри | 

клас

Специалисти по обслужване, 
емонт и съхранение на 
штомобилна техника, Шофьори на 
.втомобил

средно
Свидетелство за 
управление на
МПС кат."Сн

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
3
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64
26260,
Сливен Командир на отделение старши сержант

Специалисти по подържане и 
съхранение на бойни припаси, 
Шофьори на автомобили

средно

Курс за 
професионална 
квалификация в 

ПСК, Свидетелств< 
за управление на 

МПС кат."С“

5 П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

65
26260,
Сливен

Командир на отделение старши сержант

Специалисти по ремонт и 
подържане на квартирно- 
експлоатационни имущества и 
СКЖФ, Ш офьори на автомобил

средно

Курс за 
професионална 
квалификация в 

ПСК, Свидетел ствс 
за у-ие на МПС 

кат."С"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

66 26260,
Сливен

Младши специалист по 
ремонт и поддръжка на 
топлоремонтни инсталации

редник 3-ти клас
Строителни специалисти и 
техници, Шофьори на автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат.”С"

СлП 01.7.2017 г. не се 
изисква

1

67
26260,
Сливен

Електротехник редник 3-ти клас
Електотехници - силни токове, 
Шофьори на автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на СлП 01.7.2017 г.

не се 
изисква

1

68 26260,
Сливен Водопроводчик редник 3-ти клас

Строителни специалисти и 
техници, Шофьори на автомобил

средно
Свидетелство за у- 
ие на МПС кат."С"

СлП 01.7.2017 г. не се 
изисква

1

69. 26260,
Сливен

Дърводелец редник 3-ти клас
Строителни специалисти и 
техници, Шофьори на автомобил средно

Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С“

СлП 01.7.2017 г. не се 
изисква

1

70. 26260,
Сливен

Командир на отделение старши сержант

Специалисти по продоволствено, 
вещево снабдяване, съхранение и 
приготвяне на хранителни 
продукти, Специалисти по ремонт 
на тилова техника и поддържане на 
интендантско имущесво, Ш офьори 
на автомобил

средно

Курс за 
професионална 
квалификация в 

ПСК, Свидетелство 
за управление на 

МПС кат/С "

СлП 01.7.2017 г. не се 
изисква

1

71. 26260,
Сливен

Готвач ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти по продоволствено, 
вещево снабдяване, съхранение и 
приготвяне на хранителни 
продукти. Шофьори на автомобили

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат.нС"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква 1

72. 26260,
Сливен

Помощник-готвач редник 3-ти клас

Специалисти по продоволствено, 
вещево снабдяване, съхранение и 
приготвяне на хранителни 
продукти, Шофьори на автомобили

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат.*С"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
3

73. 26260,
Сливен

Старши санитарен 
инструктор старши сержант Шофьори на автомобил, 

Санитарни инструктори средно

Курс за 
професионална 
квалификация в 

ПСК, Свидетелство 
за у-ие на МПС 

кат."С

П 01.7.2017 г.
не се 

изисква 1

74.
26260,
Сливен

Санитарен инстукгор ефрейтор 2-ри 
клас

Санитари, Шофьори на 
автомобили средно

Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

75. 26260,
Сливен

Санитар ' редник 3-ти клас Санстари, Ш офьори на 
автомобили средно

Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

б Л 01.7.2017 г. не се 
изисква

1
'....... ' -  :

- Всичко в ъ в  военно бопмиоованне 26260 - С ливен 174
ВО ЕНН О Ф О РМ И РО В А Н И Е 32420 - Pvre

I. 32420, Русе Старши писар старши сержант
Шофьори на автомобил, 
Специалист от органите по 
управление на човешките ресурси

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. *С"

П 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

2. 32420, Русе
2тарши специалист по 
подготовка на водачи старши сержант Пофьори на автомобил, Механик- 

водач на верижна бойна техника средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

П 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

3. 32420, Русе Инструктор старши сержант Пофьори на автомобил средно

Свидетелство за 
управление на 
МПС кат.“С", 

Свидетелство за 
управление на БТР 

/Б РД М

П 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

4. 12420, Русе 3
Специалист по подготовка 
ia  шофьори

ефрейтор 2-ри 
клас [Пофьори на автомобил средно

Свидетелство за у- 
ие на МПС кат."С", 

Свидетелство за 
управление на БТР

/БРД М

П 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

5. :
<

2420, Русе г
Старши специалист по 
юдготовка на водачи на 
мотокари и електрокари

I
старши сержант ,

Цофьори на автомобил, 
Лотокаристи е електрокаристи средно

Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С", 

Свидетелство за у- 
ие на мтокари и 

електрокари

п 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

6. 32420, Русе Г 3
1

Старши специалист по 
одготовка на специалисти 
о ремонта на автомобилна 

ехника

(

старши сержант * 
а
а

Специалисти по обслужване, 
емонт и съхранение на 
.втомобилна техника, Ш офьори на 
втомобил

средно

Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С“, 

Свидетелство за 
майстор по 

ремонта

п 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1
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7. 32420, Русе
Специалист по подготовка 
на специалисти по ремонтг 
на автомобилна техника

ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти по обслужване, 
ремонт и съхранение на 
автомобилна техника, Ш офьори н< 
автомобил

средно
г

Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С", 

Свидетелство за 
майстор по 

ремонта

СлП 01.12.2012 г
не се 

изисква
1

8. 32420, Русе Командир на отделение старши сержант

Специалист по техническо 
обслужване и ремонт на 
бронетанкова техника, 
електроавтоматика, 
радиооборудване и 
акумулатористи, Специалисти по 
обслужване, ремонт и съхранение 
на автомобилна техника, 
Ш офьори на автомобил

средно
Свидетелство за у- 
ие на МПС кат."Си

п 01.12.2012 г
не се 

изисква
1

Всичко въ в  военно Формирование 32420 - Pvc 8
В О ЕНН О Ф ОРМ И РОВАН ИЕ 28610-СОФ ИЯ

1.
28610,
София

Ш офьор в 3-то 
транспортно отделение на 
взвод "Автобуси и товарни 
автомобили" в транспортиа 
рота

редник 3-ти клас Шофьори на автомобили средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат.*С*

П 01.07.2017 г.
не се 

изисква
4

2.
28610,
София

Готвач в 2-ро логиетично 
отделение на логистичен 
взвод в логи етична рота

редник 3-ти клас

Специалисти по продоволствено и 
вещево снабдаване, съхранение и 
приготвяне на хранителни 
продукти

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

СлП 01.07.2017 г.
не се 

изисква
4

Всичко въ в  военно Ф ормирование 28610 -  СОФ ИЯ 8

ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО В А Н И Е 36540 -  АСЕНОВГРАД

1.
36540,
Асеновград

Командир на разчет БМ 
ПТУРК "Конкурс" старши сержант

Специалист от разчет на 
противотанково средство от 
полевата артилерия

средно не се изисква П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

2. 36540,
Асеновград

Командир на линейно 
кабелно отделение старши сержант

Специалист по експлоатация и 
ремонт на кабелни линии, 
Ш офьори на автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

П 01.07.2012 г. не се 
изисква

1

3.
36540,
Асеновград

Майстор по ремонт на ATT старши сержант

Специалисти по ремонт и 
съхранение на оптически прибори, 
стрелково въоръжение, АМЧ, 
ЗАМЧ и ПТУРК, Ш офьори на 
автомобил, Специалисти по 
обслужване, ремонт и съхранение 
ка автомобилна техника

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

не се 
изисква

15.01.2016 г. не се 
изисква

1

4.
36540,
Асеновград

Майстор по ремонт на БТГ старши сержант

Специалисти по обслужване, 
ремонт и съхранение на 
бронетанкова техника, Шофьори 
на автомобил, Специалисти по 
обслужване, ремонт и съхранение 
на автомобилна техника

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

не се 
изисква

01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

5, 36540,
Асеновград

Командир на разчет БМ 
ПТУРК "Конкурс"

ефрейтор 2-ри 
клас

Специалист от разчет на 
противотанково средство от 
полевата артилерия

средно не се изисква П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
3

36540,
Специалист от разчет на 
противотанково средствоот

Свидетелство за 
управление на 
МПСкат."С", не се

Асеновград полевата артилерия, Ш офьори на 
БРДМ

Свидетелство за 
управление на 

БРДМ-2

изисква

7. 36540,
Асеновград Шофьор- раднотелефонист редник 3-ти клас

Специалисти по експлоатация на 
задио и сателитни системи, 
Шофьори на автомобил, Шофьори 
на БРДМ

средно
Свидетелство за у- 
ие на МПС кат."С"

не се 
изисква

01.07.2012 г.
не се 

изисква
I

8. 36540,
Асеновград

Пофьор редник 3-ти клас
Специалист по експлоатация и 
земонт на кабелни линии, 
Шофьори на автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

не се 
изисква

01.07.2012 г. не се 
изисква

1

9. 36540,
Асеновград

Шофьор редник 3-ти клас Шофьори на автомобил, Шофьори 
на БРДМ средно

Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

не се 
изисква

01.07.2012 г. не се 
изисква

1

Всичко в ъ в  военно ф орм ирование 36540 - Асеновград 15
ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО В А Н И Е 52340 -  АСЕНОВГРАД

I.
52340,
Асеновград

Сомандир на линейно 
кабелно отделение

старши сержант 'пециалисти по експлоатация на 
задио и сателитни системи средно не се изисква СлП 01.07.2012 г. не се 

изисква
1

2.
i
52340,
Асеновград

Сомандир на отделение за 
юдвоз на бойни припаси старши сержант Шофьори на автомобил средно

Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С“

СлП 01.07.2012 г. не се 
изисква

3

3.
1

2340,
Асеновград

Лофьор редник 3-ти клас ! Пофьори на автомобил средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

СлП 01.07.2012 г. не се 
изисква

9

4.
i

2340,
Асеновград

[1офьор
I

редник 3-ти клас i 
F

Пофьори на автомобил, 
Специалисти по експлоатация и 
емонт на кабелни линии

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат.*С"

СлП 01.07.2012 г. не се 
изисква

1

2340,
Асеновград

’адиотелеграфист редник 3-ти клас ^
Специалисти по експлоатация на 
адио и сателитни системи

средно не се изисква п 01.07.2012 г. не се 
изисква

1

* 3
2340,
Асеновград

1инеен надзорник редник 3 клас *
Специалисти по експлоатация и 
емонт на кабелни линии

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

52340,
Асеновград

Сомандир на разчет ефрейтор 2-ри С 
клас

,пециалисти от разчет на 
еактивна артилерия

средно не се изисква

(

СлП

1.07.2012 г. 
10

8.04.2013 г. 
1

не се 
изисква 11
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8.
52340,
Асеновград

Мерач
ефрейтор 2-ри 

клас
Специалисти от разчет на 
реактивна артилерия

средно не се изисква СлП

01.07.2012 г. 
8

15.01.2014 г. 
1

не се 
изисква

9

9.
52340,
Асеновград

Номер от разчет редник 3-ти клас
Специалисти от разчет на 
реактивна артилерия

средно не се изисква СлП
11.07.2017 г. 
1 10.07.201 

г. -1

 ̂ не се 
изисква

2

10
52340,
Асеновград

Шофьор редник 3-ти клас
Ш офьори на автомобил, 
Специалисти от разчет на 
реактивна артилерия

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

СлП 01.07.2012г.
не се 

изисква
12

11
52340,
Асеновград

Шофьор-радиотелефонист редник 3-ти клас

Ш офьори на автомобил, 
Специалисти от разчет на 
реактивна артилерия, специалисти 
по експлоатация на радио и 
сателитни системи

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

СлП

01.07.2012 г. 
-6

15.01.2014 г. 
1

не се 
изисква

7

12
52340,
Асеновград

Шофьор редник 3-ти клас Шофьор на автомобил средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

СлП 01.07.2012 г.
не се 

изисква
2

Всичко в ъ в  военно Ф ормирование 52340 - А сен о вп ш 60
ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО В А Н И Е 5 2 1 3 0 -АСЕНО ВГРАД

1.
52130,
Асеновград Командир на разчет старши сержаю Специалисти от разчет на буксирна 

гаубична артилерия

средно и 
К П К в
спк

не се изисква П 01.07.2012 г. не се 
изисква

1

2. 52130,
Асеновград

Командир на разчет ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти от разчет на буксирна 
гаубична артилерия

средно не се изисква П 01.07.2012 г. не се 
изисква

9

3.
52130,
Асеновград

Мерач ефрейтор 
2-ри клас

Специалисти от разчет на буксирна 
гаубична артилерия

средно не се изисква
не се 

изисква

01.07.2012 г. 
3 18.04.2013 

г. -1
17.01.2014 г. 

1
15.12.2015 г. 

1

не се 
изисква

6

4.
52130,
Асеновград

Линеен надзорник редник 3-ти клас Специалисти по експлоатацията и 
ремонта на кабелни линии средно не се изисква СлП 01.07.2012 г. не се 

изисква
3

5. 52130,
Асеновград

Шофьор в линейно- 
кабелно отделение редник 3-ти клас

Ш офьори на автомобил, 
Специалисти по експлоатацията и 
ремонта на кабелни линии

средно
Свидетелство за 
управление на 
М ПС кат."С"

СлП 01.07.2012 г. не се 
изисква

1

6.
52130,
Асеновград Номер от разчет редник 3-ти клас Специалисти от разчет на буксирна 

гаубична артилерия
средно не се изисква

не се 
изисква

01.07.2012 г. не се 
изисква

60

7.
52130,
Асеновград Ш офьор - радиотелефонист редник 3-ти клас

Ш офьори на автомобил, 
Специалисти по експлоатацията на 
радио и сателитни системи

средно
Свидетелство за 
управление на 

М ПС кат. "С+Е“
СлП 01.07.2012 г. не се 

изисква
9

8.
52130,
Асеновград

Шофьор в отделение за 
подвоз на товари редник 3-ти клас Шофьори на автомобил средно

Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

не се 
изисква 01.07.2012 г.

не се 
изисква 1

Всичко въ в  военно «Ьоомипование 52130 -  Асеновгпяп 90
ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО В А Н И Е 5 4 9 0 0 -АГЕНОПГРАД

1.
54900,
Асеновград

Радиорелейчик редник 3-ти клас
Специалист по експлоатация на 
радиорелейни и тропосферни 
системи. Ш офьори на автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат/С "

П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
2

2. 54900,
Асеновград .

Командир на екипаж на 
комплексна свързочна 
апаратна П-240 ТМ  "

старши сержант

Специалисти по експлоатация на 
средствата за криптографска 
защ ита на информацията а  
сигурност на АИС и мрежи

средно н е с е  изисква П 01.07.2012 г. не се 
^-изисква

„ 1
■ • • ' — • 1

3.
54900,
Асеновград

Телефонен механик редник 3-ти клас

Специалисти по експлоатация на 
средствата за криптографска 
защита на информацията и 
сигурност на АИС и мрежи

средно не се изисква П 01.07.2012г.
не се 

изисква
1

4. 54900,
Асеновград

Телефонист редник 3-ти клас
Специалисти по експлоатация на 
цифрови комуникационни системи 
и мрежи, Ш офьори на автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
М ПС кат."С"

П 01.07.2012г. не се 
изисква

1

5. 54900,
Асеновград

5аднорелейчик редник 3-ти клас
Специалист по експлоатация на 
задиорелейни и тропосферни 
системи

средно не се изисква П 01.07.2012 г. не се 
изисква

1

6.
54900,
Асеновград

Началник на апаратна старши сержант

Специалисти по експлоатация на 
средствата за криптографска 
защита на информацията и 
сигурност на АИС и мрежи

средно не се изисква П 01.07.2012 г. не се 
изисква

1

7.
54900,
Асеновград

'елеграфен механик

■

редник 3-ти клас

Специалисти по експлоатация на 
средствата за криптографска 
защита на информацията и 
-игурност на АИС и мрежи

средно не се изисква П 01.07.2012 г. не се 
изисква

1

8.
i
>4900,
Асеновград

елеграфист редник 3-ти клас
<

Специалист по експлоатация на 
задиорелейни и тропосферни 
истеми. Ш офьор на автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

П 01.07.2012 г. не се 
изисква 1

4900,
Асеновград

Тинеен надзорник
<

редник 3-ти клас , 
I

Специалисти по експлоатация и 
емонт на кабелни линии, 
Шофьори на автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат.“С"

П 01.07.2012 г. не се 
изисква

I

<

10
4900,
Асеновград

Сомандир на екипаж (
старши сержант Специалисти по експлоатация на 

адио и сателитни системи
средно не се изисква П 01.07.2012 г.

не се 
изисква

2

п .  j
4900,
Асеновград

адиотелеграфист , ( редник 3-ти клас
Специалисти по експлоатация на 
адио и сателитни системи средно не се изисква П 01.07.2012 г.

не се 
изисква

2

•2 . j
4900,
Асеновград

Зофьор редник 3-ти клас 11офьори на автомобил средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С“

СлП 01.07.2012 г. не се 
изисква

2

13 р
4900,
Асеновград

тарши радиорелейчик
ефрейтор 2-ри ^-гг г  г

клас
с

Специалисти по експлоатация на 
адиорелейни и тропосферни 
истеми

средно не се изисква П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1
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14
54900,
Асеновград

Шофьор редник 3-ти клас Шофьор на автомобил средно
Свидетелство за 
управление на 
М ПС кат.яС"

П 01.07.2012 г
не се 

изисква
4

15
54900,
Асеновград

Кабелен монтажник
ефрейтор 2-ри 

клас
Специалисти по експлоатация и 
ремонт на кабелни линии

средно не се изисква П 01.07.2012 г.
не се 

изисква 1

16
54900,
Асеновград

Линеен надзорник редник 3-ти клас Специалисти по експлоатация и 
ремонт на кабелни линии

средно не се изисква П 01 07.2012 г.
не се 

изисква
5

Всичко във  военно формирование 54900 - А сеновгра;1 27

ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РОВАН ИЕ 52280 -  АСЕНОВГРАД

1.
52280,
Асеновград

Изчислител-планшетист редник 3-ти клас

Шофьори на автомобил, 
Специалисти по експлоатация на 
радио и сателитни системи, 
Химици - специалисти по оценка 
наЯХБО

средно
Свидетелство за 
управление на
МПС кат.”Сн

П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

2. 52280,
Асеновград

Химик-разузнавач редник 3-ти клас Химици - разузнавачи средно не се изисква П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

3.
52280,
Асеновград

Командир на отделение за 
специална и санитарна 
обработка

старши сержант
Ш офьори на автомобил, Химици - 
санитари и химици - котляри

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

4.
52280,
Асеновград

Химик-котляр редник 3-ти клас
Химици - санитари и химици - 
котляри

средно не се изисква
не се 

изисква
01.07.2012 г.

не се 
изисква

1

5.
52280,
Асеновград

Химик-санитар редник 3-ти клас
Ш офьори на автомобил, Химици - 
санитари и химици -  котляри

средно не се изисква
не се 

изисква
01.07.2012 г.

не се 
изисква

1

6.
52280,
Асеновград

Пътен строител редник 3-ти клас Инженрно -  летищни средно не се изисква не се 
изисква 01.07.2012 г.

не се 
изисква

1

7.
52280,
Асеновград

Шофьор редник 3-тн клас Ш офьори на автомобил средно
Свидетелство за 
управление на 
М ПС кат."С"

не се 
изисква

01.07.2012 г.
не се 

изисква
3

8.
52280,
Асеновград Механик-водач ефрейтор 2-ри 

клас

Механик - водачи на верижни 
инженерни машини. Ш офьори на 
автомобил

средно не се изисква
не се 

изисква
01.07.2012 г. не се 

изисква
1

9.
52280,
Асеновград Ескаваторчик ефрейтор 2-ри 

клас
Водачи на колесни инженерни 
машини. Шофьори на автомобил

средно не се изисква не се 
изисква 01.07.2012 г.

не се 
изисква

1

10.
52280,
Асеновград

Ескаваторчик ефрейтор 2-ри 
клас

Водачи на колесни инженерни 
машини

средно не се изисква не се 
изисква

01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

11.
52280,
Асеновград

Командир на
електроосветително
отделение

старши сержант
Инженерно - технически 
специалисти средно не се изисква П 01.07.2012 г.

не се 
изисква

1

12;
52280,
Асеновград

Електроосветител ..............- ■редник 3-ти клас Инженерно - технически_______
специалисти

средно не се изисква — не се — 
изисква

01.07.2012 г. — не се - 
изисква

1 .................. .....

13.
52280,
Асеновград

Командир на комендантско 
регулеровъчно отделение старши сержант

Специалисти от мотопехотни 
войски, Шофьори на автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат.вСи

П 01.07.2012 г.
не се 

изисква

14.
52280,
Асеновград

Регулировчик редник 3-ти клас
Ш офьори на автомобил, 
Специалисти по контрол на 
превозите

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат.нС"

не се 
изисква

01.07.2012 г.
не се 

изисква
2

Всичко въ в  военно <Ь<шмипование 52280 - Асеиовгвад 17
ВО ЕНН О Ф ОРМ И РО В А Н И Е 38630 -  АСЕНОВГРАД

1.
38630,
Асеновград

Звукометрист редник 3-ти клас
Специалисти от базов пункт 
(централен пункт) от взвод за 
звуково разузнаване

средно не се изисква П 01.07.2012 г. не се 
изисква

3

2. 38630,
Асеновград

Радиотелефонист редник 3-ти клас
Специалисти по експлоатация на 
радио и сателитни системи средно не се изисква П 01.07.2012 г.

не се 
изисква

1

3.
38630,
Асеновград

Старши оператор ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти от метеорологично 
отделение (изчислителна команда 
от взвод за звуково разузнаване) от средно не се изисква п 01.07.2012 г.

не се 
_ . изисква ...

2

-  - - -- ••• •• -  -  ••••■• • -  • —........................  ”

4.
38630,
Асеновград

Началник на
радиолокационна станция

старши сержант

Специалисти от отделение за 
управление от полевата артилерия 
(КЩМ, изчислителна команда, 
машина за управление на огъня от 
огневия взвод с АСУО), 
Специалисти от разчет на РЛС на 
полевата артилерия

средно не се изисква п 01.07.2012 г. не се 
изисква

1

5. 38630,
Асеновград

Старши оператор ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти от отделение за 
управление от полевата артилерия 
КЩ М , изчислителна команда, 
машина за управление на огъня от 
огневия взвод с АСУО), 
Специалисти от разчет иа РЛС на 
полевата артилерия

средно не се изисква п 01.07.2012 г. не се 
изисква

1

6. 38630,
Асеновград

Пофьор-радиотелефонист редник 3-ти клас
Пофьори иа автомобил, 
Специалисти по експлоатация на 
>адио и сателитни системи

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

п 01.07.2012 г. не се 
изисква

2

7.
18630,
Асеновград . 'опогеодезист-изчислител

ефрейтор 2-ри 
клас

1

Специалисти от отделение за 
'правление от полевата артилерия 
КЩМ, изчислителна команда, 
машина за управление на огъня от 
згневия взвод с АСУО), 
Специалисти от топогеодезично 
зтделение (базов пункт от взвод за 
вуково разузнаване) от полевата 
гртилерия и ракетни войски - 
гакткчески ракети

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

8.
1

8630,
Асеновград

1зчислител

<

редник 3-ти клас 2
i
1

Специалисти от топогеодезично 
ггделение (базов пункт от взвод за 
вуково разузнаване) от полевата 
ртилерия и ракетни войски - 
•актически ракети

средно не се изисква п 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

1

9
8630,

Асеновград
)ператор

(
. с редник 3-ти клас

г

Специалисти от метеорологично 
ггделение (изчислителна команда 
it взвод за звуково разузнаване) от 
олевата артилерия

средно не се изисква п 01.07.2012 г.
не се 

изисква
2
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ВО ЕНН О Ф ОРМ И РО В А Н И Е 52260 -  АСЕНОВГРАД

1.
52260,
Асеновград

Готвач редник 3-ти клас

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

средно
Свидетелство за 
управление на
МПС кат."С"

, не се 
изисква

01.07.2012г.
не се 

изисква
3

2. 52260,
Асеновград

Младши специалист по 
ремонт на 
електрооборудване

редник 3-ти клас

Ш офьори на автомобил, 
Специалисти по ремонт и 
съхранение на оптически прибори 
стрелково въоръжение, А М Ч , 
ЗАМЧ и ПТУРК

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

не се 
изисква

01.07.2012г.
не се 

изисква
2

Всичко във  военно Ф ормирование 52260 - А сеновгла/1 5
ВО ЕНН О Ф О РМ И РОВАН ИЕ 22160 -  ПЛЕВЕН

1.
22160,
Плевен

Старши специалист в 
отделение "Личен състав" 
на Единен център за 
начална подготовка

капитан
Специалисти от органите по 
управление на човешките ресурси

висше / 
ВВУ

Умение за работа с 
Microsoft, Window* 

и офис пакети
. С 01.12.2017 г.

не се 
изисква

2
Завършен курс 

за управление на 
Личния състав

2.
22160,
Плевен

Направленец в служба 
"Мобилизация" на 
отделение "Личен състав" i 
Единен център за начална 
подготовка

капитан Специалисти от органите по 
управление на човешките ресурси

висше / 
ВВУ

Умение за работа с 
Microsoft, Window: 

и офис пакети
' С 01.12.2017 г. не се 

изисква 2

3.
22160,
Плевен

Старши специалист в 
отделение "Разузнаване" на 
Единен център за начална 
подготовка

капитан
ОУ на ТФ - Разузнаване и 
електронна война, Специалисти по 
електронна война

висше / 
ВВУ

Умение за работа с 
Microsoft, Windows 

и офис пакети
С 01.12.2017 г. не се 

изисква
2

4.
22160,
Плевен

Старши специалист в 
отделение "Оперативно, 
планиране и подготовка” 
на Единен център за 
начална подготовка

капитан

ОУ на ТФ - Мотопехотни, ОУ на 
ТФ - Разузнаване и електронна 
война, ОУ на ТФ • Полева 
артилерия и ракетни войски - 
тактически ракети, ОУ на ТФ - 
ПВО на войските, ОУ на ТФ - 
Инженерни, ОУ на ТФ • Ядрена, 
химическа, бактериологична 
защита и екология

висше / 
ВВУ

Умение за работа с 
Microsoft, Windows 

и офис пакети
с 01.12.2017 г. не се 

изисква
4

5. 22160,
Плевен

Старши специалист в 
отделение "Логистика" на 
Единен център за начална 
подготовка

капитан

ОУ на ТФ - Тилови, ОУ на ТФ - 
Ракетно и артилерийско 
въоръжение, ОУ на ТФ - ATT и 
БТГ, ОУ на ТФ - ГСМ, О У на ТФ - 
Инженерни, ОУ на ТФ • Ядрена, 
химическа, бактериологична 
защита и екология

висше / 
ВВУ

Умение за работа с 
Microsoft, Windows 

и офис пакети
с 01.12.2017 г. не се 

изисква
2

6. 22160,
Плевен

Старши специалист в 
отделение 
"Комуникационно- 
информационни системи" 
на Единен център за 
начална подготовка

капитан
Специалисти по комуникационни 

системи, Специалисти по 
информационни системи

висше / 
ВВУ

Умение за работа с 
Microsoft, W indows 

и офис пакети
с 01.12.2017 г. не се 

изисква
3

Командир на домакинско 
отделение в група за 
продоволствено и ............... Специалисти по продоволственно,

7.
22160,
Плевен

комунално - битово 
осигуряване на рота за 
осигуряване в Единен 
център за начална 
подготовка

старши сержант вещево снабдяване, съхранение и 
приготвяне на хранителни 
продукти, Ш офьори на автомобил

средно управление на 
МПС "С+Е"

п 01.12.2017г. не се 
изисква

I

8. 22160,
Плевен

Готвач в домакинско 
отделение на група за 
продоволствено и 
комунално - битово 
осигуряване в рота за 
осигуряване на Единен 
център за начална 
подготовка

ефрейтор 2-ри 
клас

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

средно

категория за 
управление на 

МПС "С+Е" 
завършен курс за 

готвач

СлП 01.12.2017 г. не се 
изисква 1

9'
22160,
1левен

Помощник-готвач в 
домакинско отделение на 
група за продоволствено и 
комунално - битово 
осигуряване в рота за 
осигуряване на Единен 
център за начална 
подготовка

редник 3-ти клас

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

средно

категория за 
управление на 

МПС "С+Е" 
завършен курс за 

готвач

СлП 01.12.2017г. не се 
изисква

1

Всичко въ в  военно Ф оомиоование 22160 -  Пленен 18
ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО В А Н И Е 42800 - П Л ЕВ ЕН

*•
12800,
Плевен

амеетннк-началник на 
цаба капитан

ЗУ на ТФ - Мотопехотни, ОУ на 
’Ф - Танкови;

висше 1 
ВВУ

Умение за работа с 
Microsoft, Windows 

и офис пакети
С, NS, EUS 01.07.2012 г. не се 

изисква
1

2800, I 
Тлевен с

Томощник-началник на 
тделение "Тактическо"

<
1
I
(
I
F

капитан i 
« 
( 
с 
С 
б 
е

УУ на ТФ - Мотопехотни, ОУ на 
'Ф - Танкови, ОУ на ТФ - 
’азузнаване и електронна война, 
)У  на ТФ - Полева артилерия и 
акетни войски * тактически 
акети, ОУ на ТФ ПВО на 
юнските, Специалисти по 
омуникационни системи, 
Специалисти по информационни 
истеми, ОУ на ТП - Инженерни, 
)У на ТП - Ядрена, химическа, 
актериологична защита и 
кология

висше / 
ВВУ

Умение за работа с 
Microsoft, Windows 

и офис пакети
С, NS 01.07.2012 г.

не се 
изисква

1
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3.
42800,
Плевен

Помощник-началник на 
отделение "Логистика“

капитан

ОУ на ТФ - Полева артилерия и 
ракетни войски тактически 
ракети, ОУ на ТП - Ракетно и 
артилерийско въоръжение, ОУ на 
ТП  - АГГ и БТТ, ОУ на ТП - 
Транспортни, ОУ на ТП - ГСМ

висше / 
ВВУ

Умение за работа 
Microsoft, W indow 

и офис пакети
5 C .N S 01.07.2012 г

не се 
изисква

1

4. 42800,
Плевен

Командир на механизиран 
взвод в механизирана рота

капитан
ОУ на ТФ - Мотопехотни, ОУ на 
ТФ - Танкови

висше /
ВВУ

Умение за работа 
Microsoft, W indow 

и офис пакети
С, NS 01,07.2012 г

не се 
изисква

1

5. 42800,
Плевен

Командир на взвод за 
продоволствено и 
комунално - битово 
осигуряване в логистична 
рота

капитан

ОУ на ТП  - Тилови, ОУ иа ТП - 
Ракетно и артилерийско 
въоръжение, ОУ на ТП - ATT и 
БТТ, ОУ на ТП - Транспортни, ОУ 
на ТП - ГСМ

висше /
ВВУ

Умение за работа с 
Microsoft, W indow 

и офис пакети
C .N S 01.07.2012 г

не се 
изисква

1

6. 42800,
Плевен

Заместник-командир на 
механизиран взвод, тон и 
командир на механизирано 
отделение

старши сержант
Специалисти от мотопехотни 
войски, Специалисти от танкови 
войски

средно не се изисква П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
2

7.
42800,
Плевен

Командир на механизирано 
отделение в механизиран 
взвод

старши сержант
Специалисти от мотопехотни 
войски, Специалисти от танкови 
войски

средно не се изисква п 01.07.2012 г.
не се 

изисква
8

8.
42800,
Плевен

Заместник-командир на 
120 мм самоходен 
минохвъргачен взвод, той и 
командир на 1 разчет в 120 
мм самоходна 
минохвъргачка "Тунджа"

старши сержант
Спациаписти от разчети на 
минохвъргачка

средно не се изисква п 01.07.2012 г.
не се 

изисква 1

9.
42800,
Плевен

Командир на разчет 120 мм 
самоходна минохвъргачка 
"Тунджа"

старши сержант
Спациалисти от разчети на 
минохвъргачка

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

2

10. 42800,
Плевен

Командир на разчет СПГ-9 
в  смесен противотанков 
взвод

старши сержант
Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 
полевата артилерия

средно не се изисква п 01.07.2012 г.
не се 

изисква 2

11.
42800,
Плевен

Командир на разчет ЗУ-23- 
2 (КОМ) в зенитно-ракетен 
артилерийски взвод

старши сержант
Специалисти от бойните разчени 
на зенитноартилерийските 
комплекси

средно не се изисква п 01.07.2012 г.
не се 

изисква 1

12. 42800,
Плевен

Телефонист във 
"Телефонно - кабелно 
отделение" на взвод за 
"Комуникационно- 
информационна 
поддръжка"

редник 3-ти клас
Специалисти по експлоатация и 
ремонт на кабелните линии, 
Санитари

средно не се изисква СлП 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

13. 42800,
Плевен

Сапьор в инженерно 
отделение на "Щабен 
взвод"

редник 3-ти клас
Сапьори, Шофьори на автомобил,
Инженерно-технически
специалисти

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

СлП 01.07.2012 г.
не се 

изисква
2

14. 42800,
Плевен

Командир на отделение за 
управление в механизирана 
рота

ефрейтор 2-ри 
клас Автоматчици средно не се изисква СлП 01.07.2012 г.

не се 
изисква

2

15. 42800,
Плевен

Снайперист в 
механизирана рота

ефрейтор 2-ри 
клас Снайперисти средно не се изисква СлП 01.07.2012 г.

не се 
изисква 5

16. 42800,
Плевен

Автоматчнк редник 3-ти клас
Автоматчици, Специалисти по 
експлоатация на радио и сателитни 
системи

средно не се изисква СлП 01.07.2012 г.
не се 

изисква 4

17.
42800,
Плевен

Автоматчик редник 3-ти клас Автоматчици, Санитари средно не се изисква СлП 01.07.2012 г.
не се 

изисква 3

18. 42800; '  ’ 
Плевен Автоматчйк редник 3-ти клас Автоматчици средно не се изисква СлП 01.07.2012 г.

не се 
изисква 27

19.
42800,
Плевен Помощник-гранатометчик редник 3-ти клас Гранатометчици средно не се изисква СлП 01.07.2012 г.

не се 
изисква

20

20.
42800,
Плевен

Санитар в  саннтарно 
отделение на рота /  батарея редник 3-ти клас Санитари средно не се изисква не се 

изисква
01.07.2012 г.

не се 
изисква

4

21.
42800,
Плевен

Санитар в санитарно 
отделение на рота /  батарея редник 3-ти клас Ганитари, Шофьори на автомобил средно

Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

не се 
изисква 01.07.2012 г.

не се 
изисква 3

22.
42800,
Плевен

командир на санитарно 
отделение в механизирана 
рота

ефрейтор 2-ри 
клас

Санитари средно не се изисква СлП 01.07.2012 г.
не се 

изисква 3

23.
42800,
Плевен

Санитар - дезинфектор в 
модул за лечение, 
гтабилизация и евакуация 
на медицински пункт

редник 3-ти клас Санитари средно не се изисква не се 
изисква

01.07.2012 г.
не се 

изисква 2

24.

■
42800,
Плевен

Санитар в група за 
медицинско усилване и 
евакуация на медицински 
тункт

редник 3-ти клас Санитари средно не се изисква не се 
изисква

01.07.2012 г.
не се 

изисква
4

25 1
12800,
Плевен

г

Санитар в група за 
медицинско усилване и 
вакуация на медицински 

тункт

редник 3-ти клас Санитари, Ш офьори на автомобил средно не се изисква не се 
изисква

01.07.2012 г.
не се 

изисква
2

2 6 . ;
2800,

Плевен
Леханик-регулировчик в 
механизирана рота

(

ефрейтор 2-ри | 
клас

I

Специалисти по обслужване, 
емонт и съхранение на АТ, 
Специалисти по обслужване, 
емонт и съхранение на БТГ, 
[1офьори на автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
М ПС кат."С"

не се 
изисква

01.07.2012 г.
не се 

изисква
2

271
2800, Р 
Плевен n

Лерач-оператор в 
механизирана рота

ефрейтор 2-ри ] 
клас к

Сартечари и мерач на куполна 
аотечница, мерач на БМП средно не се изисква СлП 01.07.2012 г.

не се 
изисква 20

2 8 . ;
2800, 1 
[левен

N

адиотелефонист в 
тделение за управление на 
еханизирана рота 1

„ С редник 3-ти клас
Р
’пециалисти по експлоатация на 
адио и сателитни системи

средно не се изисква СлП 01.07.2012 г.
не се 

изисква
2
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29
42800,
Плевен

Оператор в отделение за 
управление в механизиран 
рота

i  редник 3-ти клас

Специалисти по експлоатация на 
радио и сателитни системи, 
Специалисти по експлоатация на 
цифрова комуникационна система 
и мрежи

средно
Умение за работа 
Microsoft, W indow 

и офис пакети
> СлП 01.07.2012 г

не се 
изисква

4

30
42800,
Плевен

Гранатометчик ефрейтор 2-ри 
клас Гранатометчици средно не се изисква СлП 01.07.2012 г

не се 
изисква

17

31
42800,
Плевен

Мерач на картечница ефрейтор 2-ри 
клас

Картечари и мерач на куполна 
картечница, мерач на БМП средно не се изисква СлП 01.07.2012 г

не се 
изисква

17

32
42800,
Плевен

Механик-водач в 
отделение за управление н 
механизирана рота

ефрейтор 2-ри 
клас

Механик-водачи на верижна бойнг 
техника

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

СлП 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

33 42800,
Плевен

Механик-водач в 
механизирана рота

ефрейтор 2-ри 
клас

Механик-водачи на верижна бойна 
техника

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

СлП 01.07.2012 г.
не се 

изисква
17

34
42800,
Плевен

Механик-водач на 120 мм 
самоходна минохвъргачка 
"Тунджа”

ефрейтор 2-ри 
клас

Механик-водачи на верижна бойна 
техника

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

не се 
изисква

01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

35
42800,
Плевен

Мерач в разчет в разчет на 
120 мм самоходна 
минохвъргачка “Тунджа"

ефрейтор 2-ри 
клас

Специалист от разчрта на 
минохвъргачките

средно не се изисква СлП 01.07.2012 г.
не се 

изисква
3

36. 42800,
Плевен

Мерач на СПГ-9 в смесен 
противотанков взвод

ефрейтор 2-ри 
клас

Специалист от разчета на 
противотанково средство от 
полевата артилерия

средно не се изисква СлП 01.07.2012 г.
не се 

изисква
2

37.
42800,
Плевен

Мерач на ЗУ-23-2 (КОМ) в 
зенитно-ракетен 
артилерийски взвод

ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти от бойните разчети 
на зенитноартилерийски 
комплекси

средно не се изисква СлП 01.07.2012 г.
не се 

изисква
I

38.
42800,
Плевен

Номер от разчет в разчет 
на 120 мм самоходна 
минохвъргачка "Тунджа"

редник 3-ти клас
Специалист от разчрта на 
минохвъргачките

средно не се изисква СлП 01.07.2012 г.
не се 

изисква
3

39.
42800,
Плевен

Номер от разчет в разчет 
на СПГ-9 редник 3-ти клас

Специалист от разчета на 
противотанково средство от 
полевата артилерия

средно не се изисква СлП 01.07.2012 г.
не се 

изисква
4

40. 42800,
Плевен

Поставач в разчет ЗУ-23-2 
(КОМ) редник 3-ти клас

Специалисти от бойните разчети 
на зенитноартилерийски 
комплекси

средно не се изисква СлП 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

41.
42800,
Плевен

Пълнач в разчет ЗУ-23-2 
(КОМ) редник 3-ти клас

Специалисти от бойните разчети 
на зенитноартилерийски 
комплекси

средно не се изисква СлП 01.07.2012 г.
несе

изисква 1

42.
42800,
Плевен

Шофьор в отделение за 
подвоз на ГСМ редник 3-ти клас Шофьори на автомобил средно

Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С“ 

Свидетелство за 
превоз яа  опасни 

товари ADR

не се 
изисква

01.07.2012 г. не се 
изисква

5

43. 42800,
Плевен

Шофьор редник 3-ти клас Ш офьори на автомобил средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

СлП 01.07.2012 г. не се 
изисква

15

44.
42800,
Плевен

Химик-лаборант в 
отделение за подвоз на 
вода

редник 3-ти клас
Шофьори на автомобил, Химици- 
лаборантн средно

Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

не се 
изисква 01.07.2012 г. не се 

изисква 1

45.
42800,
Плевен

Старши монтьор в 
отделение за ремонт на 
бронетанкова техника

ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти по обслужване, 
ремонт и съхранение на 
бронетанкова техника, Шофьори 
на автомобил, Специалисти по 
ремонт на верижнаннхошерна . 
техника V . ' ' '

средно не се изисква не се 
изисква

01.07.2012 г. не се 
изисква

1

46.
42800,
Плевен

Автомонтьор в отделение 
за ремонт на автомобилна 
техника

ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти по обслужване, 
ремонт и съхранение на 
автомобилната техника, Шофьор 
на автомобил;

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

не се 
изисква 01.07.2012 г. не се 

изисква
1

47.
42800,
Плевен

Техник по ремонт на 
стрелково оръжие и 
оптически прибори

редник 3-ти клас

Шофьори на автомобил, 
Специалисти по ремонт и 
съхранениенаоптическите 
прибори,стрелково оръжие, АМЧ, 
ЗАМЧ и ПТУРК;

средно
Свидетелство зау - 
ие на МПС кат."С"

не се 
изисква 01.07.2012 г.

не се 
изисква 1

48.
42800,
Плевен

Техник по ремонт на 
инженерна техника редник 3-ти клас

Шофьори на автомобил, 
Специалист по ремонт иа прикачна 
и возима ннжинерна техника, 
Специалист по ремонта на колесна 
ннжинерна техника, Специалист по 
>емонта на верижна ннжинерна 
техника

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

не се 
изисква

01.07.2012 г. не се 
изисква

1

49.
42800,
Плевен

Гехник по ремонт на 
химическо имущество редник 3-ти клас

. .•.

Шофьор на автомобил, Химици- 
Специалисти по технически 
средства за ЯХБЗ

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат."С"

не се 
изисква

01.07.2012 г. не се 
изисква

1

50.
42800,
Плевен

Мотокарист в отделение 
Контейнеровози" редник 3-ти клас

Санитари, Мотокаристи и 
електрокаристи, Шафьори на 
звтомобил

средно
Свидетелство за 
управление на
МПС кат "С*

не се 
изисква

01.07.2012 г. не се 
изисква 1

51 I
42800, 1 
Плевен i

Помощник готвач 
юмакинско отделение редник 3-ти клас

Специалисти по продоволствено и 
«щ ево снабдяване, съхранение и 
фиготвяне на хранителни 
фодукти, Шафьори на автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 

МПС кат."С+Е"

не се 
изисква

01.07.2012 г. не се 
изисква

6

5 2 . ;
2800,
Плевен

с

Паборант в отделение 
Комунално битово 
сигуряване"

{

редник 3-ти клас с
I

I

Санитари, Специалисти по 
фодоволствено и вещево 
набдяване, съхранение и 
фиготвяне на хранителни 
родукти

средно
Свидетелство за 
управление на 

МПС кат."С+Е"

не се 
изисква

01.07.2012 г. не се 
изисква

1

5 3 . ;
2800,
(левен

0

[аборант в отделение 
Комунално битово 
сигуряване

I
(

редник 3-ти клас е 

г 
г

Иофори на автомобил, 
’пециалисти по продоволствено и 
ещево снабдяване, съхранение и 
фиготвяне на хранителни 
родукти

средно
Свидетелство за 
управление на 

МПС кат."С+Е"

не се 
изисква

01.07.2012 г. не се 
изисква

2
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ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РОВАН ИЕ 54060 - Ш У М ЕН

1.
54060,
Шумен

Заместник-началник на 
щаба по огневата 
поддръжка

капитан
ОУ на ТП -Полева артилерия и 
ракетни войски тактически 
ракети

Висше/
ВВУ

не се изисква С 01.07.2012 г
не се 

изисква
1

2. 54060,
Шумен

Помощник-началник на 
отделение

капитан

ОУ на ТП -Мотопехотни, ОУ на 
ТП -Танкови, ОУ на ТП - Полева 
артилерия и ракетни войски- 
тактически ракети, ОУ на ТП - 
ПВО на войските

Висше/
ВВУ

не се изисква С 01.07.2012 г
не се 

изисква
1

3.
54060,
Шумен

Помощник-началник на 
отделение

капитан

ОУ на ТП -Тилови, ОУ на ТП - 
Ракетно и артилерийско 
въоръжение, ОУ на ТП - ATT и 
БТТ, ОУ на ТП - Транспортни, ОУ 
на ТП  - ГСМ

Висше/
ВВУ

не се изисква с 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

4. 54060,
Шумен

Помощник-началник на 
отделение

капитан
Специалисти по комуникационни 
системи, Специалисти по 
информационни системи

Висше/
ВВУ

не се изисква с 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

5.
54060,
Шумен

Администратор база данни капитан
Специалисти по комуникационни 
системи, Специалисти по 
информационни системи

Висше/
ВВУ

не се изисква с 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

б. 54060,
Шумен

Заместник-командир на 
рота капитан

ОУ на ТП- Тилови, ОУ на ТП - 
Ракетно и артилерийско 
въоръжение, ОУ на ТП - ATT и 
БТТ

Висше/
ВВУ

не се изисква с 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

7.
54060,
Шумен

Командир на рота капитан
ОУ на ТП - Мотопехотни, ОУ на 
ТП -Танкови:

Висше/
ВВУ не се изисква с 01.07.2012 г.

не се 
изисква

1

8.
54060,
Шумен

Командир на взвод капитан
ОУ на ТП - Мотопехотни, ОУ на 
ТП -  Танкови

Висше/
ВВУ не се изисква с 01.07.2012 г. не се 

изисква
1

9.
54060,
Шумен

Заместник-командир на 
батарея капитан

ОУ на ТП - Тилови, ОУ на ТП - 
Ракетно и артилерийско 
въоръжение, ОУ на ТП - ATT и 
БТГ

Висше/
ВВУ

не се изисква с 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

10. 54060,
Шумен

Командир на взвод капитан
ОУ на ТП - Полева артилерия и 
ракетни войски - тактически 
ракети

Висше/
ВВУ

не се изисква с 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

11.
54060,
Шумен

Заместник-командир на 
рота капитан

ОУ на ТП - Тилови, ОУ на ТП  - 
Ракетно и артилерийско 
въоръжение, ОУ на ТП - ОУ на ТП 
- ATT и БТТ, ОУ на ТП - 
Транспортни, ОУ на ТП  - ГСМ

Висше/
ВВУ не се изисква с 01.07.2012 г.

не се 
изисква

1

12.
54060,
Шумен

Командир на взвод капитан ОУ на ТП - Тилови Висше/
ВВУ

средно

не се изисква с 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

13.
54060,
Шумен

Заместник-командир на 
взвод ,той и командир на 
отделение

старши сержант
Специалисти от мотопехотни 
войски не се изисква П 01.07.2012 г.

не се 
изисква

4

14.
54060,
Шумен

Командир на отделение старши сержант Специалисти от мотопехотни 
войски средно не се изисква П 01.07.2012 г.

не се 
изисква

8

15.
54060,
Шумен

Заместник-командир на 
взвод, той и командир на 
разчет

старши сержант Специалисти от разчет на 
минохвъргачка

средно не се изисква П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

16. 54060,
Шумен

Командир на разчет старши сержант
Специалисти от разчет на 
минохвъргачка средно не се изисква П 01.07.2012 г.

не се 
изисква

2

17. 54060,
Шумен

Командир на разчет старши сержант
Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 
полевата артилерия

средно не се изисква п 01.07.2012 г.
не се 

изисква
2

18.
54060,
Шумен Командир на разчет старши сержант

Специалисти от бойните разчети
на зенитно-артилерийските__ ....
комплекси ........

_средно . не се изисква п 01.07.2012 г.
не се 

изисква 1

19.
54060,
Шумен Оператор редник 3-ти клас Специалисти по експлоатация на 

радио и сателитни системи средно не се изисква п 01.07.2012 г.
не се 

изисква
2

20.
54060,
Шумен Телефонист редник 3-ти клас Специалисти по експлоатация и 

ремонт на кабелни линии средно

Квалификация по 
специалността от 

БА или гражданско 
учебно заведение

не се 
изисква

01.07.2012 г.
не се 

изисква
2

21.
54060,
Шумен

Запьор редник 3-ти клас
[Пофьори на автомобил, Сапьори,
Инженерно-технически
специалисти

средно

Свидетелство за 
управление на 

МПС кат. 
"С^Свалификация 

по специалност 
"Сапьор1.

не се 
изисква

01.07.2012 г.
не се 

изисква
2

22.
54060,
Лумен Томощник-гранатометчик редник 3-ти клас [ранатометчици средно не се изисква

не се 
изисква

01.07.2012 г.
не се 

изисква 27

23.
54060,
Лумен

Автоматчик редник 3-ти клас Автоматчици средно не се изисква
не се 

изисква
01.07.2012 г.

не се 
изисква

47

-
54060,
Лумен

Автоматчик редник 3-ти клас
Автоматчици, Специалисти по 
експлоатация на радио и сателитни 
:истеми

средно не се изисква
не се 

изисква 01.07.2012 г.
не се 

изисква 9

25.
54060,
Лумен Автоматчик редник 3-ти клас Автоматчици, Санитари средно не се изисква

не се 
изисква

01.07.2012 г.
не се 

изисхва
9

26.
54060,
Лумен <омандир на отделение

ефрейтор 2-ри 
клас Санитари средно не се изисква

не се 
изисква

01.07.2012 г.
не се 

изисква
5

27'
54060,
Лумен

Санитар редник 3-ти клас Санитари средно не се изисква
не се 

изисхва
01.07,2012 г.

не се 
изисква

4

28 I
>4060,
Лумен

Ганитар редник 3-ти клас Санитари, Ш офьори на автомобил средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

не се 
изисква

01.07.2012 г.
не се 

изисква
10

29.
4060,

Лумен
Снайперист ефрейтор 2-ри 

клас Снайперисти средно не се изисква
не се 

изисква 01.07.2012 г.
не се 

изисква 3

30
4060,
Цумен

*адиотелефонист ,  < редних 3-ти клас Специалисти по експлоатация на 
адио и сателитни системи средно не се изисква

не се 
изисква

01.07.2012 г.
не се 

изисхва
4

«

31 i
4060,
[1умен

Мерач на картечница
. . .  ефрейтор 2-ри

клас |

(артечари и мерачи на куполна 
артечтница, мерач-оператори на 
МП

средно не се изисква
не се 

изисква
01.07.2012 г.

не се 
изисква

18

С

32
4060,
[Гумен

ранатометчик
ефрейтор 2-ри 

клас
'ранатометчици средно не се изисква

не се 
изисхва

01.07.2012 г.
не се 

изисква
18

” ■2

4060,
ттЦумен

Механик- водач
ефрейтор 2-ри ] 

клас
Механик-водачи на верижна бойка 
ехника

средно не се изисква
не се 

изисква
01.07.2012 г.

не се 
изисква

20
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34
54060,
Шумен

Мерач-оператор
ефрейтор 2-ри 

клас

Картечари и мерачи на куполна 
картечтница, мерач-оператори на 
БМП

средно не се изисква
не се 

изисква
01.07.2012 г не се 

изисква
15

35
54060,
Шумен

Механик-регулнровчик
ефрейтор 2-ри 

клас
Специалисти по контрол на 
превозите, Шофьори на автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

не се 
изисква

01.07.2012 г
не се 

изисква
1

36
54060,
Шумен

Мерач
ефрейтор 2-ри 

клас
Специалисти от разчет на 
минохвъргачка

средно ие се изисква
не се 

изисква
01.07.2012 г

не се 
изисква

3

37
54060,
Шумен

Номер от разчет редник 3-ти клас Специалисти от разчет на 
минохвъргачка

средно не се изисква не се 
изисква

01.07.2012 г. не се 
изисква

6

38
54060,
Шумен

Мерач
ефрейтор 2-ри 

клас

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 
полевата артилерия

средно не се изисква не се 
изисква

01.07.2012 г.
не се 

изисква
2

39
54060,
Шумен

Номер от разчет редник 3-ти клас
Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 
полевата артилерия

средно не се изисква не се 
изисква

01.07.2012 г. не се 
изисква

2

40
54060,
Шумен

Номер от разчет редник 3-ти клас

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 
полевата артилерия. Ш офьори на 
автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

не се 
изисква

01,07.2012 г.
не се 

изисква
2

41
54060,
Шумен Мерач

ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти от бойните разчети 
иа зенитноартилерийските 
комплекси

средно не се изисква не се 
изисква

01.07.2012 г.
не се 

изисква 1

42
54060,
Шумен

Пълнач редник 3-ти клас
Специалисти от бойните разчети 
на зенитноартилерийските 
комплекси

средно не се изисква не се 
изисква

01.07.2012 г. не се 
изисква

1

43.
54060,
Шумен Поставач редник 3-ти клас

Специалисти от бойните разчети 
на зенитноартилерийските 
комплекси

средно не се изисква не се 
изисква

01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

44.
54060,
Шумен

Шофьор редник 3-ти клас Ш офьори на автомобили средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

не се 
изисква

01.07.2012 г.
не се 

изисква
25

45.
54060,
Шумен

Химих-лаборант редник 3-ти клас Химици-лаборанти средно не се изисква не се 
изисква

01.07.2012 г. не се 
изисква

1

46.
54060,
Шумен

Майстор по ремонт на 
бронетанкова техника редник 3-ти клас

Специалисти по обслужване, 
ремонт и съхранение на 
бронетанкова техника

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

не се 
изисква

01.07.2012 г. не се 
изисква 1

47.
54060,
Шумен

Майстор по ремонт на 
автомобилна техника

редник 3-ти клас

Специалисти по обслужване, 
ремонт и съхранение на 
автомобилна техника, Специалисти 
по ремонт и съхранение на 
оптически прибори, стрелково 
въоръжение, АМЧ, ЗАМЧ и 
ПТУРК

средно не се изисква не се 
изисква 01.07.2012 г.

не се 
изисква 1

48.
54060,
Шумен

Майстор по ремонт на 
ПТУРК и ПЗРК редник 3-ти клас

-Специалисти по ремонт и 
съхранение на оптически прибори, 
стрелково въоръжение, АМЧ, 
ЗАМЧ и ПТУРК

средно не се изисква не се 
изисква 01.07.2012 г.

не се 
изисква

49. 54060,
Шумен

Майстор по ремонт на 
инженерно имущество редник 3-ти клас

Шофьори на автомобил, 
Специалисти по ремонт на 
прикачна и возима инженерна 
техника, Специалисти по ремонт 
на кояесна инженерна техника, 
Специалисти по.ремонт на . . 
верижна инженерна техника

средно
Свидетелство за 
управление иа 
МПС кат. "С"

не се 
изисква 01.07,2012 г.

не се 
изисква

1

50.
54060,
Шумен

Майстор по ремонт на 
химическо имущество редник 3-ти клас

Шофьори на автомобил, Химици- 
специалисти по технически 
средства за ЯХБЗ

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С":

не се 
изисква 01.07.2012 г.

не се 
изисква

1

51.
54060,
Шумен Стругар-шлосер редник 3-ти клас

Санитари, Специалисти по ремонт 
иа тилова техника и поддържане на 
интендантско имущество

средно не се изисква не се 
изисква 01.07.2012 г.

не се 
изисква

1

52.
54060,
[Лумен

Мотокарист редник 3-ти клас Санитари, Мотокаристи и 
електрокаристи средно не се изисква не се 

изисква 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

53. 54060,
Лумен

Томощник-готвач редник 3-ти клас

Специалисти по продоволствено и 
вещево снабдяване, съхранение и 
приготвяне на хранителни 
продукти, Шофьори на автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

не се 
изисква 01.07.2012 г.

ие се 
изисква

6

54.
54060,
Лумен

1аборант редник 3-ти клас

Шофьори на автомобили, 
Специалисти по продоволствено и 
вещево снабдяване, съхранение и 
приготвяне на хранителни 
продукти

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. “С"

не се 
изисква

01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

-
54060,
Лумен

Санитарен инструктор ефрейтор 2-ри 
клас

Санитарни инструктори, шофьори 
ча автомобил средно

Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С":

СлП 01.07.2012 г.
не се 

изисква 2

Всичко въ в  военно формирование 54060 - Ш умен 286

ВО ЕНН О Ф О РМ И РО В А Н И Е 54530 -  ПЛОВДИВ

>■
4530,

Тловдив
[1офьор редник 3-ти клас 'Шофьори на автомобил средно

Свидетелство за 
управление на
МПС кат. "С“

СлП 01.07.2013 г. не се 
изисква

6

2
4530,
Тловдив

Слебопекар

(
, * редник 3-ти клас

г

Специалисти по продоволствено и 
ещево снабдяване, съхранение и 
фиготвяне иа хранителни 
фодукти; Ш офьори на автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

СлП 01.07.2013 г. не се 
изисква

1

Всичко въ в  военно ф ормирование 54530 - П ловдив 7
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ВО ЕНН О Ф ОРМ И РО В А Н И Е 52760 -П Л О В Д И В

1
52760,
Пловдив

Шофьор редник 3-ти клас Ш офьори на автомобил; средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

СлП 01.07.2013 г не се 
изисква

б

2
52760,
Пловдив Хлебопекар редник 3-ти клас

Специалисти по продоволствено и 
вещево снабдяване, съхранение и 
приготвяне на хранителни 
продукти, Ш офьори на автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

СлП 01.07.2013 г не се 
изисква

1

Всичко въ в  военно (Ьопмивованне 52760 - Пловдн 8 7
ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО В А Н И Е 26400 - БЛАГОЕВГРАД

1.
26400,
Благоевград

Заместник-командир на 
бригадно командване

полковник ОУ на ОТФ от Сухопътни войски висше Стратегически кур
СС, NS,

: EUS
01.07.2017 г

Не се 
изисква

1

2.
26400,
Благоевград

Старши помощник- 
началник на отделение 
„Личен състав”

майор

ОУ на ТП - Мотопехотни, ОУ на 
ТП  - Танкови, ОУ на ТП - 
Разузнаване и електронна война, 
ОУ на ТП - Полева артилерия и 
ракетни войски • тактически 
ракети, ОУ на ТП - ПВО на 
войските, Специалисти по 
комуникационни системи, 
Специалисти по информационни 
системи, ОУ на ТП  - Тилови, ОУ 
на ТП - Ракетно и артилерийско 
въоръжение, ОУ на ТП - ATT и 
БТТ, ОУ на ТП - Транспортни, ОУ 
на ТП - ГСМ, Специалисти от 
органите по управление на 
човешките ресурси, ОУ на ТП - 
Инженерни, ОУ на ТП  - ЯХБЗ и Е

висше

Бакалавър от 
професионално 

направление 
„Военно дело”

с 01.07.2017 г.
Не се 

изисква 1

3. 26400,
Благоевград

Помощник-началник на 
отделение „Личен състав” капитан

ОУ на ТП - Мотопехотни, ОУ на 
ТП - Танкови, ОУ на ТП - 
Разузнаване и електронна война, 
ОУ на ТП - Полева артилерия и 
ракетни войски - тактически 
ракети, ОУ на ТП  - ПВО на 
войските, Специалисти по 
комуникационни системи, 
Специалисти по информационни 
системи, ОУ на ТП - Тилови, ОУ 
на ПГ - Ракетно и артилерийско 
въоръжение, ОУ на ТП - ATT и 
БТТ, ОУ на ТП - Транспортни, ОУ 
на ТП - ГСМ, Специалисти от 
органите по управление на 
човешките ресурси, ОУ на ТП - 
Инженерни, ОУ на ТП  - ЯХБЗ и Е

висше

Бакалавър от 
професионално 

направление 
„Военно дело”

с 01.07.2017 г. Не се 
изисква 2

4.
26400,
Благоевград

Помощник-началник на 
отделение „Разузнаване” капитан

ОУ на ТП - Мотопехотни, ОУ на 
ТП - Разузнаване и електронна 
война, Специалисти по 
разузнаване, Специалисти по 
електронна война

висше

Бакалавър от 
професионално 

направление
„Военно дело”

с 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
2

5. 26400,
Благоевград

Помощник-началник на 
отделение „Оперативно и 
подготовка”

капитан

ОУ на ТП - Мотопехотни, ОУ на 
ТП - Танкови, ОУ на ТП - 
Разузнаване и електронна война, 
Специалисти по разузнаване, 
Специалисти по електронна 
война,ОУ на ТП - Полева 
артилерия и ракетни войски - 
тактически ракети, ОУ на ТП - 
ПВО на войските

висше

Бакалавър от 
професионално 

направление 
„Военно дело”

с 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
2

6. 26400,
Благоевград

Помощник-началник на 
отделение „Логистика” капитан

ЗУ на ТП - Тилови, ОУ на ТП  - 
Ракетно и артилерийско 
въоръжение, ОУ на ТП  - ATT и 
БТГ, ОУ на Ш - Г С М

висше

Бакалавър от 
професионално 

направление 
„Военно дело”

с 01.07,2017г. Не се 
изисква I

7. 26400,
Благоевград

Помощник-началник на 
отделение „Логистика”

капитан ЗУ на ТП - Инженерни, ОУ на ТП  - 
ЯХБЗ и Е висше

Бакалавър от 
професионално 

направление 
„Военно дело”

с 01.07.2017 г. Не се 
изисква

I

*
26400,
Благоевград

Помощник-началник на 
отделение „Логистика” капитан

Специалисти по комуникационни 
системи, Специалисти по 
информационни системи

висше

Бакалавър от 
професионално 

направление 
.JBoeHHo дело”

с 01.07.2017г. Н е се 
изисква

1

6400, 1 
с>лагоевград ^

Помощник-началник на 
тделение „Планиране и 
юджетиране”

I
I
I

капитан
(
с
*
Е
Е

\

ЗУ на ТП - Мотопехотни, ОУ на 
TI - Танкови, ОУ на ТП - 
Разузнаване и електронна война, 
ЗУ на ТП - Полева артилерия и 
закетни войски - тактически 
>акети, ОУ на ТП ПВО на 
юйските, Специалисти по 
омуникационни системи, 
Специалисти по информационни 
истеми, ОУ на ТП - Тилови, ОУ 
а ТП  - Ракетно и артилерийско 

[ъоръжение, ОУ на ТП - ATT и 
ТТ, ОУ на ТП - Транспортни, ОУ 
а ТП  - ГСМ, ОУ наТТТ- 
Енжекерни, ОУ на ТП  - ЯХБЗ и Е

висше

Бакалавър от 
професионално 

направление 
„Военно дело”

с 01.07.2017 г. Не се 
изисква

2

«16400, Г 
лагоевград о

Ьмощник-началник на 
тделение „КИС”

С
капитан с 

и

'пециалисти по комуникационни 
истеми, Специалисти по 
нформационни системи

висше

Бакалавър от 
професионално 

направление 
„Военно дело”

С, NS 01.07.2017 г. Не се 
изисква

2
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11 26400,
Благоевград

Командир на отделение старши сержант

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

средно Не се изисква П 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

12 26400,
Благоевград

Готвач редник 3-ти клас

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

средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
2

Всичко въ в  военно формирование 26400 - БлагоевградД 18

В О ЕН Н О  Ф ОРМ И РО В А Н И Е 54990 - ВРАЦА

1. 54990, Враца
Заместник-командир на 
рота, той и командир на 
взвод

капитан ОУ на ТП  - Мотопехотни, ОУ на 
ТП - Танкови

Висше/
ВВУ Не се изисква С 01.07.2017 г.

Не се 
изисква

I

2. 54990, Враца Командир на взвод капитан ОУ на ТП - Мотопехотни, ОУ на 
ТП -  Танкови

Висше/
ВВУ Не се изисква С 01.07.2017 г.

Не се 
изисква

4

3. 54990, Враца Командир на взвод капитан
ОУ на ТП - Полева артилерия и 
ракетни войски - тактически 
ракети

Висше/
ВВУ

Не се изисква С 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

4. 54990, Враца Командир на екипаж старши 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

Средно Не се изисква П 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
4

5. 54990, Враца Командир на отделение старши сержант
Комендантско -  охранителни, 
Автоматчици Средно Не се изисква п 01.07.2017 г.

Не се 
изисква

1

6. 54990, Враца
Заместник-командир на 
взвод, той и командир на 
отделение

старши сержант
Специалисти от мотопехотни 
войски, Специалисти от танкови 
войски

Средно Не се изисква п 01.07.2017 г. Не се 
изисква

5

7. 54990, Враца Старши механик- 
регулировчик старшина

Специалисти по обслужване, 
ремонт и съхранение на 
автомобилна техника, 
Специалисти по обслужване, 
ремонт и  съхранение на 
бронетанкова техника, Шофьори 
на автомобил

Средно Не се изисква п 01.07.2017 г. Не се 
изисква 1

8. 54990, Враца
Заместник-командир на 
взвод, той и командир на 
разчет

старши сержант Специалисти от разчет на 
минохвъргачка Средно Не се изисква п 01.07.2017 г.

Не се 
изисква

9. 54990, Враца Командир на отделение старши сержант

Специалисти от мотопехотни 
войски, Специалисти от танкови 
войски, Командване на войскови 
единици до взвод

Средно Не се изисква п 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
10

10. 54990, Враца Командир на отделение старши сержант

Специалисти от разчет на 
минохвъргачка, Специалисти от 
отделение за управление от 
полевата артилерия (КЩМ, 
изчислителна команда, машина за 
управление на огъня Ю.от огневия 
взвод с АСУО), Специалисти от 
топогеодезично отделение (базов 
пункт от взвод за звуково 
разузнаване) от полевата артилерия 
и ракетни войски-такгически 
ракети

Средно Не се изисква п 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

11. 54990, Враца Командир на разчет старши сержант Специалиста от разчет на 
минохвъргачка Средно Не се изисква п 01.07.2017 г. Не се 

изисква
2

12. 54990, Враца
Командир на разчет на 
противотанков управляем 
закетен комплекс

старши сержант
Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 
полевата артилерия

Средно Не се изисква п 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
2

13. 54990, Враца
Командир на разчет на 
тежка гранатохвъргачка старши сержант

Специалиста от разчет на 
противотанково средство от 
полевата артилерия

Средно Не се изисква п 01.07.2017 г. Не се 
изисква

2

14. 54990, Враца Командир на отделение старши сержант Специалиста от бойните разчети 
на ЗРК/П ЗРК/ Средно Не се изисква п 01.07.2017 г. Не се 

изисква
2

15. 54990, Враца
Механик-водач в екипаж 
на командно-щабна

ефрейтор 2-ри 
клас

Механик - водачи на верижна 
юйна техника. Инженерно - Средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.

Н е се 
изисква 3

16. 54990, Враца Механик-водач ефрейтор 2-ри 
клас

Механик - водачи на верижна 
юйна техника Средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г. Н е се 

изисква
17

17. 54990, Враца Механик-водач ефрейтор 2-ри 
клас

Механик - водачи на верижна 
5ойна техника. Специалисти по 
експлоатация на радио и сателитни 
еистеми

Средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
4

18.

(

4990, Враца

Специалист по 
ксшюатация на 
омуникационни системи и 

«режи

х  -  *ефрейтор 2-ри 
клас

е
1

Специалиста по експлоатация на 
>адио и сателитни системи, 
Специалиста по експлоатация на 
дифрови комуникационни системи 
1 мрежи, Специалисти по 
ксплоатация на радиорелейни и 
•ропосферни системи

Средно Не се изисква п 01.07.2017 г.
Не се 

изисква 1

19. 54990, Враца ССнайперист ефрейтор 2-ри ( 
клас I

Специалисти по разузнаване, 
Снайпериста Средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.

Н е се 
изисква 1

20. 54990, Враца (Снайперист ефрейтор 2-ри 
клас

Снайпериста Средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г. Не се 
изисква

2

21. 54990, Враца Мерач-оператор
X - I ефрейтор 2-ри

клас j
Сартечари и мерачи на куполна 
артечница, мерач • оператори на 
МП

Средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
15

22. 54990, Враца Дерач на картечница
X - « Ь ефрейтор 2-ри

к
клас

Сартечари и мерачи на куполна 
артечница, мерач - оператори на 
МП

Средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
15
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23 54990, Врац i Гранатометчик ефрейтор 2-ри 
клас

Гранатометчици Средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г
Не се 

изисква
15

24 54990, Врацс1 Командир на отделение ефрейтор 2-ри 
клас

Картечари и мерачи на куполна 
картечница, мерач - оператори на 
БМП, Гранатометчици, 
Автоматчици, Снайперисти

Средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г
Не се 

изисква
1

25 54990, Враца Мерач ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти от разчет на 
минохвъргачка

Средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г
Не се 

изисква
3

26 54990, Враца Старши оператор ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от

Средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г
Не се 

изисква
2

27 54990, Враца Мерач ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 
полевата артилерия

Средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г
Не се 

изисква
2

28 54990, Враца
Младши специалист по 
експлоатация на 
комуникационни системи

редник 3-ти 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

Средно Не се изисква п 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
7

29 54990, Враца Шофьор-агрегатчик редник 3-ти клас
Шофьори на автомобил, 
Инженерно - технически 
специалисти

Средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

30 54990, Враца Разузнавач редник 3-ти клас Специалисти по разузнаване Средно Н е се изисква СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква 1

31. 54990, Враца
Младши специалист по
комендантско-охранителна
дейност

редник 3-ти клас Комендантско -  охранителни, 
Автоматчици

Средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
7

32. 54990, Враца
Младши специалист по
комендантско-охранителна
дейност

редник 3-ти клас
Комендантско — охранителни, 
Шофьори на автомобил, 
Автоматчици

Средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С";

СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква 1

33. 54990, Враца Автоматчик редник 3-ти клас Автоматчици Средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
42

34. 54990, Враца Помогцник-гранатометчик редник 3-ти клас Гранатометчици, Автоматчици Средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
15

35. 54990, Враца Изчислител редник 3-ти клас

Специалисти от метеорологично 
отделение (изчислителна команда 
от взвод за звуково разузнаване) от 
полевата артилерия, Специалисти 
от отделение за управление от 
полевата артилерия (КЩМ, 
изчислителна команда, машина за 
управление на огъня от огневия 
взвод с АСУО)

Средно Не се изисква П 01.07.2017 г. Не се 
изисква 1

36. 54990, Враца Номер от разчет редник 3-ти клас
Специалисти от разчет на 
минохвъргачка Средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.

Не се 
изисква

5

37. 54990, Враца Оператор редник 3-ти клас
Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 
полевата артилерия

Средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
2

38. 54990, Враца Стрелец-зенитчик редник 3-ти клас
Специалисти от бойните разчети 
на ЗРК/ПЗРК/ Средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.

Не се 
изисква 4

39. 54990, Враца Шофьор редник 3-ти клас Шофьори на автомобил Средно СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
2

Всичко в ъ в  военно «Ьоомиоование 54990 - Воаиа 206
ВО ЕНН О Ф О РМ И РОВАН ИЕ 56040 -  БЛАГОЕВГРАД

I. 56040,
Благоевград

Помощник-началник на 
отделение „Тактическо”

капитан

ОУ на ТП - Мотопехотни, ОУ на 
ТП - Танкови, ОУ на ТП - 
Разузнаване и електронна война, 
ОУ на ТП  - Полева артилерия и 
ракетни войски - тактически 
ракети, ОУ на ТП - Инженерни, 
ОУ на ТП - ЯХБЗ и Е

висше

Бакалавър от 
професионално 

направление
„Военно дело”

с 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

2. 56040,
Благоевград

Помощник-началник на 
отделение 
.Комуникационно- 
информационни системи”

капитан
Специалисти по комуникационни 
системи, Специалисти по 
информационни системи

висше

Бакалавър от 
професионално 

направление 
„Военно дело”

с 01.07.2017 г.
Не се 

изисква 1

3. 56040.
Благоевградг

Заместник-командир на 3- 
га рота, той и командир на 
взвод

капитан
УУ на ТП - Мотопехотни, ОУ на 
ОТ - Танкови висше

Бакалавър от 
професионално 

направление 
„Военно дело”

с 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

4. 56040,
Благоевград Сомандир на взвод капитан ОУ на ТП  - Мотопехотни, ОУ на 

ГП - Танкови висше

Бакалавър от 
професионално 

направление 
„Военно дело”

с 01.07.2017 г.
Н е се 

изисква 2

5
56040,
Благоевград

<омандйр на взвод капитан
ЗУ  на ОТ - Мотопехотни, ОУ на 
ГП -  Танкови висше

Бакалавър от 
професионално 

направление 
„Военно дело”

с 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

6
>6040, ( 
„ с злагоевград

Старши специалист П 
тепен по отчета на личния 
ъстав

.
старши сержант

3

Специалисти по експлоатация на 
информационни системи, 
Специалисти от щабна служба, 
Специалисти от органите по 
шравление на човешките ресурси

средно Не се изисква П 01.07.2017 г.
Не се 

изисква 1

Ч
6040, < 

>лагоевград с
Бтарши специалист П 
тепен по разузнаването

<
(старши сержант ( 

г

Специалисти по разузнаване, 
Специалисти по електронна война, 
Специалисти по администриране 
а информационни системи

средно Н е се изисква П 01.07.2017 г.
Н е се 

изисква 1

ч
6040, С 
лагоевград с

тарши специалист II 
тепен по подготовката

(
Е
Е

старши сержант

и

Р

Специалисти от мотопехотни 
юйски, Специалисти от танкови 
ойски, Специалисти от разчет на 
шнохвъргачка. Специалисти от 
цабна служба, Сапьори, Химици • 
азузнавачи

средно Не се изисква П 01.07.2017 г. Не се 
изисква 1
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9.
56040,
Благоевград

Старши специалист П 
степен по логистиката

старши сержант

Специалисти по експлоатация на 
информационни системи, 
Специалисти по продоволственно, 
вещево снабдяване, съхранение и 
приготвяне на хранителни 
продукти, Специалисти по ремонт 
и съхранение на оптически 
прибори, стрелково въоръжение, 
А М Ч , ЗАМЧ и ПТУРК, 
Специалисти по обслужване, 
ремонт и съхранение на 
бронетанкова техника, 
Специалисти по обслужване, 
ремонт и съхранение на 
автомобилна техника, Специалиста 
по транспортно осигуряване, ГСМ 
специалисти, Специалисти от 
щабна служба

средно Не се изисква П 01.07.2017 г. Не се 
изисква

1

10
56040,
Благоевград

Командир на отделение старши сержант
Специалисти от мотопехотни 
войски, Специалисти от танкови 
войски

средно Не се изисква П 01.07.2017 г. Не се 
изисква

9

11.
56040,
Благоевград Командир на екипаж старши 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

средно Не се изисква П 01.07.2017 г. Не се 
изисква

4

12.
56040,
Благоевгоад

Заместник-командир на 
взвод старши сержант Специалисти по разузнаване средно Не се изисква П 01.07.2017 г.

Не се 
изисква

I

13.
56040,
Благоевград

Логистик старши сержант

Специалисти от мотопехотни 
войски, Специалисти по 
продоволственно, вещево 
снабдяване, съхранение и 
приготвяне на хранителни 
продукти, Специалисти по ремонт 
на тилова техника и поддържане на 
интендантско имущество

средно Не се изисква П 01.07.2017 г. Н е се 
изисква

I

14.
56040,
Благоевград

Заместник-командир на 
взвод той и командир на 
отделение

старши сержант
Специалисти от мотопехотни 
войски, Специалисти от танкови 
войски

средно Не се изисква П 01.07.2017 г. Н е се 
изисква

3

15.
56040,
Благоевград

Заместник-командир на 
взвод, той и командир на 
разчет

старши сержант Специалисти от разчет на 
минохвъргачка средно Не се изисква П 01.07.2017 г. Не се 

изисква

16.
56040,
Благоевград

Командир на отделение за 
управление старши сержант

Специалисти от разчет на 
минохвъргачка, Специалисти от 
отделение за управление от 
полевата артилерия (КЩМ, 
изчислителна команда, машина 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 --- '

средно Не се изисква П 01.07.2017 г. Н е се 
изисква

3

17.
56040,
Благоевград

Командир на зенитно 
-рекетно отделение старши сержант Специалисти от бойните разчети 

на ЗРК/П ЗРК/ средно Не се изисква П 01.07.2017 г. Не се 
изисква

2

18.
56040,
Благоевград

Командир на отделение за 
подвоз на твърди и течни 
товари

старши сержант
Шофьори на автомобил, 
Специалисти по транспортно 
осигуряване

средно Не се изисква П 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

19.
56040,
Благоевград

Командир на домакинско 
отделение старши сержант

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

средно Не се изисква П 01.07.2017 г. Н е се 
изисква

1

20. 56040,
Благоевград Командир на разчет старши сержант

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 
полевата артилерия

средно Не се изисква П 01.07.2017 г. Н е се 
изисква

2

и .
56040,
Благоевград

Сомандир на отделение за 
управление

ефрейтор 2-ри
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

средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.
Н е се 

изисква
3

22.
56040,
Благоевград

У1еханик-водач ефрейтор 2-ри 
клас

Механик - водачи на верижна 
ЗоЙна техника, Инженерно - 
технически специалисти

средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
3

2 3 . ,
6040, , 

,  . 1 злагоевпзад Механик-водач ефрейтор 2-ри 
клас

Механик - водачи на верижна 
ЗоЙна техника средно Не се изисква СлП 01.07,2017 г.

Не се 
изисква

10

2 4 . ,
6040,,)Лагоевград

Механик-водач ефрейтор 2-ри 
клас

с

Механик - водачи на верижна 
Зойна техника. Специалисти по 
ксплоатация на радио и 
ателитни системи

средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г. Не се 
изисква

4

{

25
6040,
лагоевград

Снайперист ефрейтор 2-ри ( 
клас (

Специалисти по разузнаване. 
Снайперисти средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г. Не се 

изисква
6

26
6040, , 
лагоевград

Мерач-оператор ефрейтор 2-ри 
клас ;

Сартечари и мерачи на куполна 
артечница, мерач - оператори на

; м п
средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г. Не се 

изисква
10

" ■ {
6040,

ллагоевград
Лерач на картечница

ефрейтор 2-ри ' 
клас |

Сартечари и мерачи на куполна 
артечница, мерач - оператори на 
МП

средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
9
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28
56040,
Благоевград

Гранатометчик ефрейтор 2-ри 
клас

Г ранатометчици средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г Не се 
изисква 9

29
56040,
Благоевград

Мерач в разчет на 
самоходна минохвъргачка

ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти от разчет на 
минохвъргачка

средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г
Не се 

изисква
3

30
56040,
Благоевград

Мерач в разчет на тежка 
гранатохвъргачка

ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 
полевата артилерия

средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г
Не се 

изисква 1

31
56040,
Благоевград

Старши оператор на
ГТГУРК

ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г Не се 

изисква
I

32
56040,
Благоевград

Оператор на ПТУРК редник 3-ти клас
Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 
полевата артилерия

средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква 1

33
56040,
Благоевград

Номер от разчет на 
самоходна минохвъргачка

редник 3-ти клас
Специалисти от разчет на 
минохвъргачка

средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква 3

34
56040,
Благоевград Номер от разчет редник 3-ти клас

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 
полевата артилерия

средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г. Не се 
изисква 1

35.
56040,
Благоевград

Изчислител редник 3-ти клас

Специалисти от метеорологично 
отделение (изчислителна команда 
от взвод за звуково разузнаване) от 
полевата артилерия, Специалисти 
от отделение за управление от 
полевата артилерия (КЩМ, 
изчислителна команда, машина за 
управление на огъня от огневия 
взвод с АСУО)

средно Не се изисква п 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

36.
56040,
Благоевград

Автоматчик редник 3-ти клас Автоматчици средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква 26

37.
56040,
Благоевград Помощник-гранатометчик редник 3-ти клас Гранатометчици, Автоматчици средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г. Не се 

изисква
16

38.
56040,
Благоевград

Помощник-мерач на 
картечница редник 3-ти клас

Автоматчици, Картечари и мерачи 
на куполна картечница, мерач - 
оператори на БМП

средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г. Не се 
изисква

13

39.
56040,
Благоевград

Специалист по 
експлоатация на 
комуникационни системи и 
мрежи

ефрейтор 2-ри 
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

средно Не се изисква П 01.07.2017 г. Не се 
изисква 1

40.
56040,
Благоевград

Шофьор ефрейтор 2-ри 
клас

Ш офьори на автомобил средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. " С

СлП 01.07.2017 г. Не се 
изисква

1

41.
56040,
Благоевград

Шофьор редник 3-ти клас Шофьори на автомобил средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С*

СлП 01.07.2017 г. Не се
изисква 7

42.
56040,
Благоевград

Шофьор-агрегатчик редник 3-ти клас
Шофьори на автомобил, 
Инженерно - технически 
специалисти

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С*

СлП 01.07.2017 г. Н е се 
изисква 1

43.
56040,
Благоевград

Шофьор-акумулаторист редник 3-ти клас

Шофьори на автомобил, 
Инженерно - технически 
специалисти, Електротехници - 
силни токове

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. “С"

СлП 01.07.2017 г. Не се 
изисква 1

44.
56040,
Благоевград

Готвач ефрейтор 2-ри 
клас

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

средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г. Не се 
изисква 2

45. 56040,
Благоевград

Младши специалист по
комендантско-охранителна
дейност

редник 3-ти клас
Автоматчици, Ш офьори на 
автомобил, Комендантско -  
охранителни

средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г. Н е се 
изисква 5

46. 56040,
Благоевград

Младши специалист по 
експлоатация на 
комуникационни системи

редник 3-ти 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.

средно Не се изисква П 01.07.2017 г. Не се 
изисква 5

47. 56040,
Благоевград

Младши специалист по 
експлоатация на 
<омуникационни системи и 
чрежи

редник 3-ти клас

Специалисти по експлоатация на 
>адио и сателитни системи, 
Специалисти по експлоатация на 
цифрови комуникационни системи 
и мрежи, Специалисти по 
експлоатация на радиорелейни и 
гропосферни системи.

средно Не се изисква П 01.07.2017 г. Не се 
изисква

1

4 8 . , >6040,
Благоевград 2трелец-зенитчик редник 3-ти клас Специалисти от бойните разчети 

« З Р К /П З Р К / средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г. Н е се 
изисква

4

4 9 I
6040,. I хлагоевград

Майстор по ремонт на БТТ редник 3-ти клас

Специалисти по обслужване, 
еемонт и съхранение на 
Бронетанкова техника, Шофьори 
ia автомобил

средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
2

5 °‘
6040,

Елагоевград

Майстор по ремонт на 
ъоръжеиие и 
птическиприбори

I
(

редник 3-ти клас с 
С
3

Пофьори на автомобил, 
Специалисти по ремонт и 
ъхранение на оптически прибори, 
трелково въоръжение, А М Ч , 
АМЧ и ПТУРК

средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г. Н е се 
изисква

1

51- e

6040,
лагоевград

’тругаро-фрезист

I
с

редник 3-ти клас

(
г

Пофьори на автомобил, 
Специалисти по ремонт на тилова 
ехника и поддържане на 
нтендантско имущество, 
Специалисти по ремонт и 
оддържане на квартирно -

средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г. Не се 
изисква

1
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1.
28880,
Белене

Шофьор редник 3-ти клас Шофьори на автомобил средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

не се 
изисква

01.11.2012 г
не се 

изисква
3

2.
28880,
Белене

Шофьор редник 3-ти клас Шофьори на автомобил средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

не се 
изисква

20.09.2017 г
не се 

изисква
1

3. 28880,
Белене

Командир на КЩМ старши сержант
Специалисти по експлоатация на 
радио и сателитни системи средно не се изисква С 01.11.2012 г

не се 
изисква

1

4.
28880,
Белене

Командир на екипаж старши сержант Специалисти по експлоатация на 
радио и сателитни системи

средно не се изисква С 01.11.2012 г
не се 

изисква
1

5.
28880,
Белене Радиотелеграфист редник 3-ти клас Специалисти по експлоатация на 

радио и сателитни системи
средно не се изисква П 01.11.2012 г.

не се 
изисква

2

6.
28880,
Белене

Шофьор-агрегатчик редник 3-ти клас
Инженерно-технически 
специалисти, Шофьори на 
автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

не се 
изисква

01.11.2012 г.
не се 

изисква
3

7.
28880,
Белене

Командир на екипаж старши сержант

Специалисти по експлоатация на 
средства за криптогарфека защита 
на информацията и сигурност на 
АИС мрежи

средно не се изисква С 01.11.2012г. не се 
изисква

1

8.
28880,
Белене

Старши телеграфен ЗАС 
механик

ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти по експлоатация на 
средства за криптогарфека защита 
на информацията и сигурност на 
АИС мрежи

средно не се изисква П 01.11.2012 г. не се 
изисква

1

9. 28880,
Белене

Шофьор редник 3-ти клас

Шофьори на автомобил, 
Специалисти по обслужване, 
ремонт и съхранение на 
автомобил илна 
тахника,Специалисти по 
обслужване, ремонт и съхранение 
на бронетанкова техника, 
Специалисти по ремонт на колесна 
инженерна техника

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

не се 
изисква

01.11.2012 г.
не се 

изисква
3

Всичко във военно Ф оомиоованне 28880 - Белене 16
ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РОВАН ИЕ 44220 - ПЛОВДИВ

1.
44220,
Пловдив

Командир на 2-ри взвод за 
пречистване на вода

офицерски 
кандидат 2-ри клас

Инженерно-технически
специалисти средно

Курс за военно 
звание "офицерски

П 01.10.2017 г.
не се 

изисква
1

2.
44220,
Пловдив

Командир на отделение 
"Инженерни машини" сержант

Инженерно-технически 
специалисти. Шофьори на средно Свидетелство за 

управление на
не се 

изисква
01.10.2017 г.

не се 
изисква

2

3.
44220,
Пловдив

Командир на отделение 
"Инженерни машини" сержант Инженерно-технически

специалисти средно не се изисква не се 
изисква

01.10.2017 г. не се 
изисква

4.
44220,
Пловдив

Командир на отделение за 
съхранение и 
транспортиране на вода

сержант
Инженерно-технически 
специалисти, Шофьори на 
автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С";

не се 
изисква

01.10.2017 г.
не се 

изисква
1

5.
44220,
Пловдив

Командир на 
водоочистително сержант Инженерно-технически 

специалисти. Шофьори на средно
Свидетелство за 
управление на

не се 
изисква

01.10.2017 г. не се 
изисква

4

6.
44220,
Пловдив Автокранист редник 3-ти клас Водачи на колесни инженерни 

машини средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С";

не се 
изисква

01.10.2017 г.
не се 

изисква
1

7.
44220,
Пловдив

Екскаваторчик редник 3-ти клас Водачи на колесни инженерни 
машини. Шофьори на автомобил

средно Свидетелство за 
управление на

не се 
изисква

01.10.2017 г. не се 
изисква

3

8.
44220,
Пловдив

Електротехник редник 3-ти клас Инженерно-технически
специалисти средно не се изисква

не се 
изисква

01.10.2017 г. не се 
изисква

3

9,
44220,
Пловдив

Компресорист . - редник 3-ти к л а с . Инженерно .^летищни ...; ^ - средно -  Tie се изисква -
; _ не се 
изисква

01.102017 г. _ . не с е .
изисква

1

10.
44220,
Пловдив

Лаборант . редник 3-ти клас Инженерно-технически
специалисти средно не се изисква не се 

изисква
01.10.2017 г. не се 

изисква
2

11.
44220,
Пловдив

Моето строител редник 3-ти клас
Специалисти по постройка на 
нисководни, механизирани и 
понтонни мостове

средно не се изисква не се 
изисква

01.10.2017 г.
не се 

изисква
3

12.
44220,
Пловдив Сондьор редник 3-ти клас Инженерно-технически

специалисти средно не се изисква не се 
изисква 01.10.2017 г. не се 

изисква
2

13.
44220,
Пловдив

Сондьор редник 3-ти клас
Инженерно-технически 
специалисти. Шофьори на 
автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 

МПС кат. "С+Е";

не се 
изисква

01.10.2017 г. не се 
изисква

1

14.
44220,
Ъювдив

Фадромист редник 3-ти клас Зодачи на колесни инженерни 
машини средно Свидетелство за 

управление на
не се 

изисква
01.10.2017 г. не се 

изисква 1

15.
44220,
Ъювдив

Пофьор редник 3-ти клас Пофьори на автомобил средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С";

не се 
изисква

01.10.2017 г.
не се 

изисква
16

16
44220,
Пловдив 1 Пофьор-агрегатчик редник 3-ти клас

Пофьори на автомобил, 
{нженерно-технически 
специалисти

средно
Свидетелство за 
управление на 

МПС кат. "С+Е";

не се 
изисква 01.10.2017 г.

не се 
изисква б

Всичко въ в  военно Ф оомиоование 56040 - П ловдив 48
ВО ЕНН О Ф О РМ И РОВАН ИЕ 54470 • Б ЕЛ ЕН Е

54470, 
зелене <омандир на взвод капитан ЗУ на ТП - Инженерни висше / 

ВВУ не се изисква C N SEU S 26.12.2016 г.
не се 

изисква
1

2-
4470,

зелене
Сомандир на група старши сержант

Специалист по взривни технологии 
i неу/прализиране на невзривени 
5онни припаси

средно не се изисква C N S E U S 01.11.2012 г. не се 
изисква

1

3-
4470, I 

зелене е
Началник на 
лектростанция старши сержант

<
Инженерно-технически
пециалисти средно

Свидетелство за 
управление на 
М ПС кат. "С"

не се 
изисква

01.11.2012 г.
не се 

изисква
1

<4470,
елене [1офьор-агрегатчик

I
редник 3-ти клас ] 

с

Пофьори на автомобил, 
Инженерно-технически 
пециалисти

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

не се 
изисква

01.11.2012 г. не се 
изисква

1

4470,
елене

Зофьор
I

редник 3-ти клас 1 
с

Пофьори на автомобил, 
[нженерно-технически 
пециалисти

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

не се 
изисква

01.11.2012 г. не се 
изисква

10

4470,
елене

1офьор редник 3-ти клас 1Пофьори на автомобил средно
Свидетелство за 
управление на 

МПС кат. "С+Е"

не се 
изисква

01.11.2012 г.
не се 

изисква
3
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7.
54470,
Белене

Механик-водач
ефрейтор 2-ри 

клас
Механик-водач на верижни 
инженерни машини

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

не се 
изисква

01.11.2012 г
не се 

изисква
3

8. 54470,
Белене

Сапьор редник 3-ти клас Сапьори средно не се изисква
не се 

изисква
01.11.2012 г

не се 
изисква

3

9.
54470,
Белене

Сапьор редник 3-ти клас Сапьори, Шофьори на автомобил средно
Свидетелство за 
управление на

не се 
изисква

01.11.2012 г.
не се 

изисква
2

10
54470,
Белене

Мостостроител редник 3-ти клас
Специалисти по постройка на 
нисководни, механизирани и 
понтонни мостове

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

не се 
изисква

01.11.2012 г.
не се 

изисква 5

11
54470,
Белене

Оператор EOD редник 3-ти клас

Специалист по взривни технолога* 
и неултрализиране на невзривени 
бойни припаси, Шофьори на 
автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

не се 
изисква

01.11.2012 г. не се 
изисква

3

12
54470,
Белене

Оператор EOD редник 3-ти клас
Специалист по взривни технолога* 
и неултрализиране на невзривени 
бойни припаси

средно не се изисква
не се 

изисква
01.11.2012 г.

не се 
изисква

1

13
54470,
Белене

Дърводелец редник 3-ти клас
Специалисти по постройка на 
нисководни, механизирани и 
понтонни мостове

средно не се изисква не се 
изисква

01.11.2012 г. не се 
изисква

2

14.
54470,
Белене

Компресорист редник 3-ти клас
Инженерно-технически
специалисти средно не се изисква не се 

изисква
01.11.2012 г. не се 

изисква 2

15.
54470,
Белене

Химик - разузнавач редник 3-ти клас Химици-разузнавачи, Ш офьори на 
автомобил средно

Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С”

не се 
изисква

01.11.2012 г. не се 
изисква

1

Всичко въ в  военно Ф ормирование 54470 -  Белене 39
ВО ЕНН О Ф ОРМ И РОВАН ИЕ 28330- С М О ЛЯ Н

1
28330,
Смолян

Специалист по разузнаване старши сержант Специалисти по разузнаване средно не се изискава П 01.12.2017 г. не се 
изисква

1

2.
28330,
Смолян

Старши специалист в полк капитан ОУ на ТП - Мотопехотни, ОУ на 
ТП - Танкови

висше/
ВВУ не се изисква С 01.12.2017 г. не се 

изисква
2

3.
28330,
Смолян

Специалист по 
комуникационни и 
информационни системи

старши сержант
Специалисти по комуникационни 
системи средно не се изисква П 01.12.2017 г. не се 

изисква 1

4. 28330,
Смолян

Специалист по бойна 
подготовка старши сержант

Специалисти от мотопехотни 
войски средно не се изисква п 01.12.2017 г. не се 

изисква
1

5. 28330,
Смолян

Командир на разчет старши сержант
Специалисти от разчет на 
противотанково средство от 
полевата артилерия

средно не се изисква п 01.12.2017 г.
не се 

изисква
3

6. 28330,
Смолян

Мерач ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти от разчет на 
противотанково средство от средно не се изисква СлП 01.12.2017 г. не се 

изисква 3

7.
28330,
Смолян

Номер от разчет редник 3-ти клас
Специалисти от разчет на 
противотанково средство от средно не се изисква СлП 01.12.2017 г.

не се 
изисква

6

8.
28330,
Смолян

Шофьор редник 3-ти клас Ш офьори на автомобил средно
Свидетелство за 
управление на СлП 01.12.2017 г. не се 

изисква
6

9.
28330,
Смолян

Пълнач редник 3-ти клас
Специалисти от бойните разчети 
на ЗРК средно

Свидетелство за у- 
ие на МПС кат. "С" СлП 01.12.2017 г. не се 

изисква
3

10.
28330,
Смолян

Командир на разчет старши сержант Специалисти от бойните разчети 
на ЗРК средно не се изисква П 01.12.2017 г

не се 
изисква

1

11.
28330,
Смолян

М ерач ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти от бойните разчети 
на ЗРК средно не се изисква СлП 01.12.2017 г.

не се 
изисква 1

12.
28330,
Смолян

Поставач редник 3-ти клас Специалисти от бойните разчети 
на ЗРК средно не се изисква СлП 01.12.2017 г. не се 

изисква 2

13. 28330,
Смолян

Командир на взвод капитан Специалности по комуникационни 
и информационни системи

висше/
ВВУ не се изисква С 01.12.2017 г. не се 

изисква
1

14.
28330,
Смолян

Заместник-командир на 
взвод старши сержант

Специалисти по ремонт и 
подръжка на техническите 
средства за изграждане на 
комуникационни системи и мрежи

средно не се изисква п 01.12.2017 г. не се 
изисква

1

15.
28330,
Смолян Командир на отделение старши сержант

Специалисти по ремонт и 
подръжка на техническите 
средства за изграждане на 
комуникационни системи и мрежи

средно не се изисква П 01.12.2017 г.
не се 

изисква 2

16. 28330,
Смолян

Специалист по изграждане 
и подържане на телефонни 
линии

ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти по ремонт и 
подръжка на техническите 
средства за изграждане на 
комуникационни системи и мрежи

средно не се изисква СлП 01.12.2017 г. не се 
изисква

2

17. 28330,
Смолян

Иладши специалист по 
изграждане и подържане на 
телефонни линии

редник 3-ти клас

Специалисти по ремонт и 
подръжка на техническите 
средства за изграждане на 
комуникационни системи и мрежи

средно не се изисква СлП 01.12.2017 г.
не се 

изисква
12

18.
28330,
Смолян

Сомандир на взвод капитан УУ на ТП - Мотопехотни, ОУ на 
ПП - Танкови

висше/
ВВУ

не се изисква С 01.12.2017 г. не се 
изисква

3

„
28330,
Смолян

Заместник-командир на 
взвод, той и командир на 
зтделение

старши сержант Специалисти от мотопехотни 
войски средно не се изисква П 01.12.2017 г. не се 

изисква
4

20. 28330,
Смолян

Пофьор-радиотелефонист редник 3-ти клас Специалисти по експлоатация на 
радио-и сателитни системи

средно
Свидетелство за 
управление на 
SfflC кат. "С"

СлП 01.12.2017 г не се 
изисква

4

« ■ ;
8330,

Смолян Лофьор-радиотелефонист редник 3-ти клас [Специалисти по експлоатация на 
задио-и сателитни системи средно з 

I

[Свидетелство за 
управление на 
VfflC кат. "С"

П 01.12.2017 г.
не се 

изисква
1

22
8330,

Смолян
Старши алпинист ефрейтор 2-ри 

клас
[Специалисти от мотопехотни 
ойски средно не се изисква СлП 01.12.2017 г.

не се 
изисква

9

8330,
Смолян

Лерач на картечница ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти от мотопехотни 
ойски

средно не се изисква СлП 01.12.2017 г. не се 
изисква

4

8330, I 
Смолян

Томошник-мерач на 
артечница

редник 3-ти клас Специалисти от мотопехотни 
ойски . средно не се изисква СлП 01.12.2017 г. не се 

изисква
4

2, 2
8330,
Смолян

Снайперист ефрейтор 2-ри ( 
клас I

Специалисти от мотопехотни 
ойски

средно не се изисква СлП 01.12.2017 г. не се 
изисква

5

26 С
8330,
Смолян

Алпинист редник 3-ти клас г
Специалисти от мотопехотни 
юйски средно не се изисква СлП 01.12.2017 г.

не се 
изисква 12

2 7 с
8330,
'молян

Сомандир на отделение
(

старши сержант
Специалисти от мотопехотни 
ойски

средно не се изисква п 01.12.2017 г.
не се 

изисква
4
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28
28330, Гранатометчик

ефрейтор 2-ри 
клас

Специалисти от мотопехотни 
войски

средно не се изисква СлП 01.12.2017 г.
не се 

изисква
4

29.
28330,
Смолян

Помощник-гранатометчик редник 3-ти клас
Специалисти от мотопехотни 
войски

средно не се изисква СлП 01.12.2017 г.
не се 

изисква
4

30.
28330, Командир на рота капитан

ОУ на ТП - Мотопехотни, ОУ на 
ТП -Танкови

висше/
ВВУ

не се изисква с 01.12.2017 г.
не се 

изисква
1

31.
28330,
Смолян

Заместник командир на 
рота

капитан
ОУ на ТП - Мотопехотни, ОУ на 
ТП -Танкови

висше/
ВВУ

не се изисква с 01.12.2017 г.
не се 

изисква
1

32.
28330,
Смолян

Главен сержант на рота старшина
Специалисти от мотопехотни 
войски

средно не се изисква п 01.12.2017 г.
не се 

изисква
1

33.
28330,
Смолян

Санитар редник 3-ти клас Медицински средно не се изисква СлП 01.12.2017 г
не се 

изисква
1

34.
28330,
Смолян

Изчислител редник 3-ти клас
Специалисти от отделение за 
управление от полевата артилерия

средно не се изисква СлП 01.12.2017 г.
не се 

изисква
1

35.
28330,
Смолян

Младши специалист по 
екплоатацията на 
коминикационни и 
информационни системи

редник 3-ти клас
Специалисти по експлоатация на 
радио-и сателитни системи

средно не се изисква П 01.12.2017 г.
не се 

изисква
1

36.
28330,
Смолян

Командир на отделение старши сержант
Специалисти от артилерийско 
разузнавателно отделение

средно не се изисква п 01.12.2017 г. не се 
изисква

1

37.
28330,
Смолян

Преден наблюдател 
разузнавач

редник 3-ти клас
Специалисти от артилерийско 
разузнавателно отделение

средно не се изисква СлП 01.12.2017 г.
не се 

изисква
1

38.
28330,
Смолян

Санитарен инстриктор старши сержант Медицински средно не се изисква П 01.12.2017 г.
не се 

изисква
2

39.
28330,
Смолян

Шофьор редник 3-ти клас Шофьори на автомобил средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "С"

СлП 01.12.2017 г.
не се 

изисква
4

Всичко въ в  военно формирование 28330- См олян 120
ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО В А Н И Е 42600- М У САЧЕВО

1.
42600,
Мусачево

Командир на взвод капитан
Специалисти по комуникационни и 
информационни системи

висше/
ВВУ

не се изисква C ,N S 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

2.
42600,
Мусачево

Командир на взвод капитан ОУ на 111 - ЯХБЗ и Е
висше/
ВВУ

не се изисква C ,N S 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

3.
42600,
Мусачево

Заместник командир на 
взвод, той и командир на 
отделение

старши сержант Химици - разузнавачи средно не се изисква п 01.12.2017 г.
не се 

изисква
1

4.
42600,
Мусачево

Командир на отделение - 
от резерва

старши сержант Химици - разузнавачи средно не се изисква п 01.12.2012 г.
не се 

изисква
4

5.
42600,
Мусачево

Химик -  разузнавач — от 
резерва

редник 3-ти клас Химици - разузнавачи средно не се изисква п 01.12.2012 г.
не се 

изисква 2

6.
42600,
Мусачево

Шофьор -  химик -  от 
резерва

редник 3-ти клас
Химици -  разузнавачи и шофьори 
на автомобил

средно
Свидетелство за 
управление на 
МПС кат. "В"

СлП 01.12.2014 г.
не се 

изисква
2

Всичко във  военно Ф ормирование 42600- М усачево 11
ВС И Ч КО  ЗА СУ Х ОП ЪТН И в о й с к и 1730

2. ЗА К О М ПЛ ЕКТО ВА НЕ НА В О Е Н Н И  Ф ОРМ И РОВАН ИЯ О Т Ц Е Н ТРА Л Н О  В О ЕНН О О К РЪ Ж И Е
ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО В А Н И Е 54200 -  София

1.
54 200, 
София

Младши експерт
капитан /  капитан - 

лейтенант
всички ВОС висше не се изисква С 01.07.2016 г.

не се 
изисква

2

2.
54 200, 
София

Специалист
старши сержант/ 
главен старшина

всички ВОС средно не се изисква с 01.07.2016 г.
не се 

изисква
2

3. 54 200, 
София

Старши шофьор
ефрейтор 2-ри 
клас /  старши 

матрос 2-ри клас
Шофьори на автомобил средно не се изисква п 01.07.2016 г. не се 

изисква
3

Всичко въ в  военно Ф ормирование 54200 -  София 7
ВО ЕН Н О  Ф ОРМ И РО В А Н И Е 54580 -  П ерник

1.
54 580, 
Перник

Младши експерт
капитан/ капитан- 

лейтенант
всички ВОС висше не се изисква с 01.07.2016 г.

не се 
изисква

1

2.
54 580, 
Перник

Старши оператор на ЕИТ
ефрейтор 2-ри 
клас/ старши 

матрос 2-ри клас
всички ВОС средно не се изисква п 01.07.2016 г.

не се 
изисква

1

Всичко въ в  военно Ф ормирование 54580 -  П ерник 2
ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО В А Н И Е 54290 - Добрич

1.
54290,
Добрич

Специалист
старши сержант/ 
главен старшина

всички ВОС средно не се изисква п 01.07.2016 г.
не се 

изисква
1

Всичко въ в  военно формирование 54290 - Добрич 1
ВО ЕНН О Ф О РМ И РО В А Н И Е 52920 -  Т ърговищ е

1.
52 920, 
Търговище

Младши експерт
капитан/капитан - 

лейтенант
всички ВОС висше не се изисква с 01.07.2016 г. не се 

изисква
1

Всичко въ в  военно Ф ормирование 52920 -  Т ърговищ е 1
ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО В А Н И Е 54570 - Ш умен

1.
54 570, 
Нумен

Старши оператор на ЕИТ
ефрейтор 2-ри 
клас/ старши 

матрос 2-ри клас
всички ВОС средно не се изисква п 01.07.2016 г.

не се 
изисква 1

Всичко въ в  военно Ф ормирование 54570 - Ш умен 1
ВО ЕНН О Ф О РМ И РО В А Н И Е 54390 - К ърдж али

1.
54 390, 
Кърджали

Младши експерт
капитан/капитан- 

лейтенант
всички ВОС висше не се изисква с 01.07.2016 г. не се 

изисква
1

Всичко въ в  военно Формирование 54390 - К ърдж али 1
ВО ЕН Н О  Ф ОРМ И РО В А Н И Е 54250 -  Хасково

1.
54 250, 
Хасково

Младши експерт
капитан/ капитан- 

лейтенант всички ВОС висше не се изисква с 01.07.2016 г.
не се 

изисква
1

Всичко във  военно Ф ормирование 54250 - Х асково 1
ВО ЕНН О Ф О РМ И РО В А Н И Е 52510 - П левен

'•
52 510, 
1левен

Специалист
старши сержант/ 
главен старшина

всички ВОС средно не се изисква п 01.07.2016 г. не се 
изисква

1

2
52 510, 
Тлевен

Старши оператор на ЕИТ
ефрейтор 2-ри 
клас/ старши 

матрос 2-ри клас
всички ВОС средно не се изисква п 01.07.2016 г.

не се 
изисква

1

Всичко във  военно Ф ормирование 52510 - П левен 2
ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО В А Н И Е 54650 - Видин

>4 650,
Зидин

Младши експерт
капитан/капитан- 

лейтенант
всички ВОС висше не се изисква с 01.07.2016 г.

не се 
изисква 1

2
>4 650, 
Зидин

Специалист
старши сержант/ 
главен старшина

всички ВОС средно не се изисква п 01.07.2016 г.
не се 

изисква
1
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3.
54 650, 
Видин

Старши оператор на ЕИТ
ефрейтор 2-ри 
клас/ старши 

матрос 2-ри клас
всички ВОС средно не се изисква П 01.07.2016 г

не се 
изисква

1

Всичко в ъ в  военно форм ирование 54650 - Вцди f 3
ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО В А Н И Е 52600 - Воаиа

1.
52 600, 
Враца

Младши експерт
капитан/ капитан- 

лейтенант
всички ВОС висше не се изисква с 01.07.2016 г.

не се 
изисква

1

2.
52 600, 
Враца

Специалист
старши сержант/ 
главен старшина всички ВОС средно не се изисква п 01.07.2016 г.

не се 
изисква

1

Всичко в ъ в  военно формирование 52600 - В раш 2
ВО ЕНН О Ф ОРМ И РО В А Н И Е 54260 -  Л овеч

1.
54 260, 
Ловеч

Специалист
старши сержант/ 
главен старшина

всички ВОС средно не се изисква п 01.07.2016 г.
не се 

изисква
1

Всичко въ в  военно формирование 54260 -  Ловеч 1
ВО ЕНН О Ф ОРМ И РО В А Н И Е 54730 - В елико Т ърново

1.
54 730, 
Велико 
Търново

Специалист
старши сержант/ 
главен старшина

всички ВОС средно не се изисква п 01.07.2016 г.
не се 

изисква
1

Всичко в ъ в  военно Ф ормирование 54730 -  Велико Търново 1
ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО В А Н И Е 54440 - Г аброво

I.
54 440, 
Габрово

Специалист
старши сержант/ 
главен старшина всички ВОС средно не се изисква п 01.07.2016 г.

не се 
изисква

1

Всичко въ в  военно Ф ормирование 54440 - Габрово 1
ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО В А Н И Е 54210 - С илистра

1
54 210, 
Силистра Младши експерт

капитан/капитан- 
лейтенант всички ВОС висше не се изисква с 01.07.2016 г.

не се 
изисква

1

Всичко въ в  военно Ф ормирование 54210 - С илистра 1
В С И Ч К О  В ПВО 25

3. ЗА КО М ПЛЕКТОВАНЕ НА В О ЕН Н И  Ф О РМ И РО В А Н И Я О Т СЪСТАВА НА ВО ЕН Н О М О РС К И ТЕ С И ЛИ
ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО В А Н И Е 22480 - Кургяс

1. 22480,
Бургас

Дивизионен специалист по 
логистика капитан Ш  ранг

Организация и управление на 
военните формирования на 
тактическо ниво от ВМС

Висше не се изисква с
NS 03.11.2017 г.

не се 
изисква

1

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав

2. 22480,
Бургас

Старши оператор главен старшина
Хидроакустика, Технически 
средства за наблюдение Средно не се изисква

с
NS 01.01.2013 г.

Английски 
език 

2-2-1-1
4

Експертно 
решение от 

ЦВМК-2 гр.
Варна за 

годност за 
плавателен 

състав

3. 22480,
Бургас Старши оператор главен старшина Хидроакустика, Технически 

средства за наблюдение Средно не се изисква
с

NS 01.01.2013 г.
не се 

изисква
2

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав

4.
22480,
Бургас

Помощник-оператор
матрос 

3-ти клас
Хидроакустика, Технически 
средства за наблюдение Средно не се изисква

с
NS 01.01.2013 г.

не се 
изисква

6

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав

5.
22480,
Бургас Старши оператор главен старшина Технически средства за управление 

на стрелбата Средно не се изисква
с

NS 01.01.2013 г.
Английски 

език 
2-2-1-1

4

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав

6. 22480,
Зургас Старши оператор главен старшина Технически средства за управление 

на стрелбата Средно не се изисква
с

NS 01.01.2013 г.
Английски 

език 
2-2-1-1

2

Експертно 
решение от 

ЦВМК-2 гр.
Варна за 

годност за 
плавателен 

състав

7.
22480,
»ургас

Гтарши оператор главен старшина Зротивоподводно въоръжение, 
Горпедисти

Средно не се изисква
с

NS 01.01.2013 г.
не се 

изисква
5

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав

*
Z2480,
Зургас

Зператор старши матрос 
2-ри клас

1ротивоподводно въоръжение, 
’орпедисти Средно не се изисква п 01.01.2013 г.

не се 
изисква

7

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав

2480,
Зургас

Зомощник-оператор
матрос 

3-ти клас '
Зротивоподводно въоръжение, 
орпедисти

Средно не се изисква п 01.01.2013 г.
не се 

изисква
4

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен [ 

състав |
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10 22480 - 
Бургас

Оператор
старши матрос 

2-ри клас
Радио- и радиорелейна свръзка Средно не се изисква

С
NS 01.01.2013 г

не се 
изисква

1

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав

11 22480,
Бургас

Помощник-оператор
матрос 

3-ти клас
Радио- и радиорелейна свръзка Средно не се изисква

С
NS 01.01.2013 г.

не се 
изисква 1

Експертно 
решение от 

ЦВМК-2 гр.
Варна за 

годност за 
плавателен 

състав

12. 22480,
Бургас

Боцман, водолаз главен старшина Водолази, Боцмани Средно не се изисква П 01.01.2013 г.
не се 

изисква 1

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр. 

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав и 
водолазна 
дейност

13. 22480,
Бургас

Старши палубен моряк
старши матрос 

2-ри клас
Рулеви - сигналчици, Боцмани, 
Визуални комуникации Средно не се изисква п 01.01.2013 г.

не се 
изисква

3

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав

14.
22480,
Бургас

Палубен моряк матрос 
3-ти клас

Рулеви - сигналчици, Боцмани, 
Визуални комуникации Средно не се изисква п 01.01.2013 г.

не се 
изисква 1

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав

15. 22480,
Бургас

Моторист старши матрос 
2-ри клас

Корабни енергетични уредби и 
системи

Средно не се изисква п 01.01.2013 г.
не се 

изисква
3

Експертно 
решение от 

ЦВМК-2 гр.
Варна за 

годност за 
плавателен 

състав

16.
22480 - 
Бургас

Помощник-моторист матрос 
3-ти клас

Корабни енергетични уредби и 
системи Средно не се изисква п 01.01.2013 г.

не се 
изисква

3

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав

17. 22480,
Бургас

Електротехник старши матрос 
2-ри клас

Корабни електрически уредби и 
системи

Средно не се изисква п 01.01.2013 г.
не се 

изисква 2

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав

18.
22480,
Бургас

Помощник-електротехник матрос 
3-ти клас

Корабни електрически уредби и 
системи Средно не се изисква п 01.01.2013 г.

не се 
изисква 2

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав

19.
22480,
>ургас

Старши специалист ГГ 
степен по обслужване и 
земонт на въоръжение и 
електроника

главен старшина Торпеднсти, Прибори за 
шравление на стрелбата Средно не се изисква с

NS 01.01.2013 г. не се 
изисква

6

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав

,0. 22480,
iyprac

'отвач
старши матрос 

2-ри клас Горско (корабно) снабдяване Средно не се изисква п 01.01.2013 г.
не се 

изисква
6

Експертно 
решение от 

ЦВМК-2 гр.
Варна за 

годност за 
плавателен 

състав

2 1 1
22480,
зургас

Административен
изпълнител главен старшина-г

Отчетници по административно- 
зокументално обслужване Средно не се изисква

. _

п 01.01.2013 г.
не се 

изисква
4

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав
Всичко във военно <Ьоомиоование 22480 - Б уогвс 68

ВОЕННО ФОРМРГРОВА НИЕ 18360 - Бургяг

I
1.

с
I

8360,
ургас
место-

it
лужене
1арна)

Сомандир на рейдов 
шночистач

капитан - ; 
лейтенант £

1ротивоминни и миннозаградни 
или Висше не се изисква

с
01.01.2013 г.

не се 
изисква

2

Експертно 
решение от 

ЦВМК-2 гр.
Варна за 

годност за 
плавателен 

състав
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2.

18360,
Бургас
(место-
служене
Варна)

Командир на отделение 
рулеви на рейдов 
миночистач

главен старшина
Морско корабоводене, Технически 
средства за навигация

Средно не се изисква П 01.01.2013 г
не се 

изисква 2

Експертно 
решение от 

ЦВМК-2 гр. 
Варна за 

годност за 
плавателен 

състав

3.

18360,
Бургас
(место-
служеке
Варна)

Сигналчик на рейдов 
миночистач

матрос 
3-ти клас

Визуални комуникации, 
Технически средства за 
наблюдение

Средно не се изисква П 01.01.2013 г.
не се 

изисква 3

Експертно 
решение от 

ЦВМК-2 гр.
Варна за 

годност за 
плавателен 

състав

4.

18360,
Бургас
(место-
служене
Варна)

Старшина на минно- 
артилерийска бойна част 
на рейдов миночистач

мичман Миньори Средно не се изисква п 01.01.2013 г.
не се 

изисква
1

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр. 

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав

5.

18360,
Бургас
(место-
служене
Варна)

Миньор на рейдов 
миночистач

матрос 
3-ти клас Миньори Средно не се изисква п 01.01.2013 г.

не се 
изисква

3

Експертно 
решение от 

ЦВМК-2 гр.
Варна за 

годност за 
плавателен 

състав

6.

18360,
Бургас
(место-
служене
Варна)

Старши оператор, той и 
радиотелеграфист на 
рейдов миночистач

главен старшина Радио и радиорелейна свръзка Средно не се изисква с 01.01.2013 г.
не се 

изисква
3

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав

7.

18360,
Бургас
(место-
служене
Варна)

Старшина на група 
мотористи на рейдов 
миночистач

мичман Корабни енергетични уредби и 
системи Средно не се изисква п 01.01.2013 г.

не се 
изисква 2

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав

8.

18360,
Бургас
(место-
служене
Варна)

Моторист на рейдов 
миночистач

матрос 
3-ти клас

Корабни енергетични уредби и 
системи Средно не се изисква п 01.01.2013 г.

не се 
изисква

2

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав

9.

18360,
Бургас
(место-
служене
Варна)

Старшина на група 
електротехници на рейдов 
миночистач

мичман Корабни електрически уредби и 
системи Средно не се изисква п 01.01.2013 г.

не се 
изисква

3

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав
Всичко въ в  военно Допмипование 18360 - B vorac 21

ВОЕНН О Ф О РМ И РОВАН ИЕ 34590 -  Буогас

1. 34 590, 
Бургас Командир на кораб капитан - 

лейтенант
Противо минни и миннозаградни 
сили Висше не се изисква

с
NS

01.01.2013 г.
не се 

изисква
1

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр. 

В арта за 
годност за 
плавателен 

състав

2. 34 590, 
Бургас

Командир на 
електромеханична бойна 
част

капитан - 
лейтенант корабни машини и механизми Висше не се изисква п 01.01.2013 г. не се 

изисква 1

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав

3. 34 590, 
Бургас

"лавен боцман офицерски 
кандидат 2-ри клас

Боцмани Средно не се изисква п 01.01.2013 г.
не се 

изисква
1

Експертно 
решение от 

ЦВМК-2 гр.
Варна за 

годност за 
плавателен 

състав

-
34 590, 
Бургас

Старшина на свързочна 
Зойна част

офицерски 
кандидат 2-ри клас

’адио и радиорелейна свръзка Средно не се изисква
с

NS
01.01.2013 г.

не се 
изисква 1

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав

Ч
4 590,

iyprac

Старшина на 
лектромеханична бойна 
аст

офицерски ! 
акдидат 2-ри клас

Сорабни енергетични уредби и 
истеми Средно не се изисква п 01.01.2013 г. не се 

изисква 1

Експертно 
решение от 

ЦВМК-2 гр. 
Варна за 

годност за 
плавателен 

състав

ч
4 590, 
jyprac

Старшина на група рулеви мичман ]Горско корабоводене Средно не се изисква п 01.01.2013 г. не се 
изисква 1

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав
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7.
34 590, 
Бургас

Командир отделение 
артилеристи

главен старшина
Срелци - зенитчици и стрелци -
оператори
Минно - трални

Средно не се изисква П 01.01.2013 г.
не се 

изисква
1

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав

8.
34 590, 
Бургас

Старшина група 
сигналчици

мичман Визуални комуникации Средно не се изисква П 01.01.2013 г. не се 
изисква

1

Експертно 
решение от 

ЦВМК-2 гр.
Варна за 

годност за 
плавателен 

състав

9.
34 590, 
Бургас

Командир отделение 
електротехници

главен старшина
Корабни електрически уредби и 
системи

Средно не се изисква П 01.01.2013 г. не се 
изисква

1

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав

10.
34 590, 
Бургас

Рулеви, той и щурмански 
електротехник

матрос 
3-ти клас

Рулеви - сигналчици, Технически 
средства за навигация

Средно не се изисква П 01.01.2013 г. не се 
изисква

1

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав

11. 34 590, 
Бургас

Артилерист
матрос 

3-ти клас
Срелци - зенитчици и стрелци - 
оператори

Средно не се изисква П 01.01.2013 г. не се 
изисква

1

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав

12. 34 590,. 
Бургас

Радиотелеграфист, той и 
радиометрист

старши матрос 
2-ри клас

Радио и радиорелейна свръзка, 
Срелци - зенитчици и стрелци - 
оператори,
Технически средства за 
наблюдение

Средно не се изисква с 01.01.2013 г. не се 
изисква

1

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав

13.
34 590, 
Бургас

Старши моторист
старши матрос 

2-ри клас
Корабни енергетични уредби и 
системи

Средно не се изисква п 01.01.2013 г. не се 
изисква

1

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав

14.
34 590, 
Бургас

Моторист
матрос 

3-ти клас
Корабни енергетични уредби И 
системи

Средно не се изисква п 01.01.2013 г.
не се 

изисква
1

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав

15.
34 590, 
Бургас

Готвач
матрос 

3-ти клас
Морско (корабно) снабдяване 
Санитарни инструктори

Средно не се изисква п 01.03.2033 г. не се 
изисква

1

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за 
годност за 
плавателен 

състав
Всичко въ в  военно Ф оомипование 34590 - B vorac 15

ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО В А Н И Е 22580 - Ваона

1.
22580,
Зарна

Сомандир на група
капитан-

лейтенант
Специалисти по разузнаване и 
специални операции

Висше
Военен

парашутист,
водолаз

с 01.12.2014 г. не се 
изисква

2

Експертно 
решение от 
ЦВМК-1 гр. 

София за 
изпълнение на 

парашутни 
скокове; 

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за работа 
под вода

- Z2580,
Зарна

[аместник- командир на 
-рупа

мичман Специалисти по разузнаване и 
,пециални операции

Средно
Военен

парашутист,
водолаз

с 01.12.2014 г.
не се 

изисква
2

Експертно 
решение от 
ЦВМК-1 гр.

София за 
изпълнение на 

парашутни 
скокове; 

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр. 

Зарна за работа 
под вода
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3.
22580,
Варна

Разузнавач главен старшина
Специалисти по разузнаване и 
специални операции; Радио и 
релейна свръзка

Средно
Военен

парашутист,
водолаз

П 01 12 .2014 г.
не се 

изисква
4

Експертно 
решение от 
ЦВМК-1 гр.

София за 
изпълнение на 

парашутни 
скокове; 

Експертно 
решение от 
ЦВМК-2 гр.

Варна за работа 
под вода

4.
22580,
Варна

Разузнавач
матрос 

3-ти клас
Специалисти по разузнаване и 
специални операции

Средно
Военен

парашутист,
водолаз

П 01.12.2014 г.
не се 

изисква
3

Експертно 
решение от 
ЦВМК-1 гр.

София за 
изпълнение на 

парашутни 
скокове; 

Експертно 
решение от 

ЦВМК-2 гр.
Варна за работа 

под вода

5.
22580,
Варна

Командир на ремонтно 
отделение

главен старшина
Специалисти по обслужване, 
ремонт и съхранение на 
автомобилна техника

Средно
Шофьор - монтьор 

категория "С", 
"D+E"

П 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

6. 22580,
Варна

Автомобилен майстор главен старшина
Специалисти по обслужване, 
ремонт и съхранение на 
автомобилна техника

Средно П 01.12.2014 г. не се 
изисква

I

7. 22580,
Варна

Специалист по ремонт на 
двигатели с вътрешно 
горене, той и шофьор

старши матрос 
2-ри клас

Специалисти по обслужване, 
ремонт и съхранение на 
автомобилна техника, Ш офьор на 
автомобил

Средно
Шофьор - монтьор 

категория "С", 
"D+E"

П 01.12.2014 г. не се 
изисква

1

8.
22580,
Варна

Автомеханик, той и 
шофьор

матрос 
3-ти клас

Специалисти по обслужване, 
ремонт и  съхранение на 
автомобилна техника; Ш офьор на 
автомобил

Средно
Шофьор - монтьор 

категория "С", 
"D+E"

п 01.12.2014 г. не се 
изисква

I

9. 22580,
Варна

Автоелектро-механик, той 
и шофьор

матрос 
3-ти клас

Специалисти по обслужване, 
ремонт и съхранение на 
автомобилна техника; Шофьор на 
автомобил

Средно
Ш офьор - монтьор 

категория " С ,  
_-."D+E"

п 01.12.2014 г. не се 
изисква

1

10.
22580,
Варна

Автотенекджия, той и 
шофьор

матрос 
3-ти клас

Специалисти по обслужване, 
ремонт и съхранение на 
автомобилна техника; Шофьор на 
автомобил

Средно
Шофьор - монтьор 

категория "С", 
"D+E"

п 01.12.2014 г. не се 
изисква

1

11.
22580,
Варна

Шофьор
матрос 

3-ти клас
Шофьори на автомобил Средно

Шофьор - монтьор 
категория "С", 

"D+E"
п 01.12.2014 г. не се 

изисква
2

Всичко въ в  военно «Ьоомиоование 22580 -  Ваона 19
ВО ЕН Н О  Ф О РМ И РО В А Н И Е 38010 - В арна

1.
38010,
Варна

Командир на зенитно* 
ракетен взвод

капитан- 
лейтенант/ капитан

Организация и управление на 
тактическите подразделения на 
ПВО,
Морско зенитао-ракетно 
въоръжение

Висше не се изисква с 01.12.2014 г. не се 
изисква

1

2.
38010,
Варна

Заместник-командир на 
батарея по управлението, 
той и командир на група

капнтан- 
лейтенанг/ капитан

Организация и управление на 
тактическите подразделения, 
Организация и управление на 
тактаческите подразделения от - 
ВМС

Висше не се изисква с 01.12.2014 г. не се 
изисква

1

3.
38010,
Варна

Командир на зенитен взвод
капитан-

лейтенант/
капитан

Организация и управление на 
тактическите подразделения на 
ПВО,
Организация и управление на 
тактическите подразделения от 
ВМС

Висше не се изисква п 01.12.2014 г. не се 
изисква

1

4.
38010,
Варна Радиотелеграфист главен старшина Радио и радиорелейна свръзка Средно не се изисква с 01.12.2014 г. не се 

изисква
1

5. 38010,
Варна

Командир на отделение за 
ЯХБЗ старши сержант Химици - разузнавачи Средно не се изисква п 01.12.2014 г. не се 

изисква
1

6.
38010,
Зарна

Командир на 2-ро 
охранително отделение главен старшина Специалисти от мотопехотни 

войски Средно не се изисква п 01.12.2014 г. не се 
изисква

1

7.
38010,
Зарна

[Сомандир на 2-ро зенитно - 
закетно отделение

главен старшина

Специалисти от бойните разчети 
на ЗРК /ПЗРК/
Стрелци - зенитчици и стрелци - 
оператори

Средно не се изисква п 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

8. 38010,
Зарна

■Сомандир на 3-то зенитно - 
закетно отделение

главен старшина

Специалисти от бойните разчети 
на ЗРК/П ЗРК/
Стрелци - зенитчици и стрелци - 
оператори

Средно не се изисква п 01.12.2014 г. не се 
изисква

1

9. 38010,
Зарна

Старши механик- 
)егулировчик старшина

Специалисти по обслужване, 
)емонт и съхранение на 
5ронетанкова техника

Средно не се изисква СлП 01.12.2014 г. не се 
изисква

1

10.
38010,
Зарна

Сомандир на
)азузнавателно отделение

главен старшина Технически средства за управление 
на стрелбата

Средно не се изисква п 01.12.2014 г. не се 
изисква

1

и. 38010,
Зарна

Сомандир на 
садиоотделение главен старшина 'адио и радиорелейна свръзка Средно не се изисква п 03.10.2016 г. не се 

изисква
1

11 38010,
Зарна

Механик-водач в комаидно- 
цалекомерен пост

главен старшина
Механик - водачи на верижна 
зойна техника

Средно

Водач на МПС 
кат. "С+Е“. 

Правоспособност 
за водач на 

верижен влекач

СлП 01.12.2014 г. не се 
изисква

1

.3. 38010,
Зарна

Механик-водач в 
-во артилерийско 

зтделение
главен старшина

Механик - водачи на верижна 
Зойна техника

Средно

Водач на МПС 
кат. "С+Е". 

Правоспособност 
за водач на 

верижен влекач

СлП 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1
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14
38010,
Варна

Механик-водач във 2-ро 
артилерийско отделение

главен старшина
Механик - водачи на верижна 
бойна техника

Средно

Водач на МПС кат 
"С+Е". 

Правоспособност 
за водач на 

верижен влекач

СлП 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

15
38010,
Варна

Механик-водач в 
3-то артилерийско 
отделение

главен старшина
Механик • водачи на верижна 
бойна техника

Средно

Водач на МПС кат 
"С+Е". 

Правоспособност 
за водач на 

верижен влекач

СлП 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

16.
38010,
Варна

Механик-водач в 
4-то артилерийско 
отделение

главен старшина
Механик - водачи на верижна 
бойна техника

Средно

Водач на МПС кат 
"С+Е". 

Правоспособност 
за водач на 

верижен влекач

СлП 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

17.
38010,
Варна

Командир на централен 
пост, той и шофьор

мичман
Прибори за управление на 
стрелбата
Шофьори на автомобил

Средно
Водач на МПС 

кат. "С+Е"
СлП 01.12.2014 г.

не се 
изисква

1

18.
38010,
Варна

Старши електромеханик, 
той и шофьор в централен 
пост

главен старшина
Прибори за управление на 
стрелбата
Ш офьори на автомобил

Средно
Водач на МПС 

кат. "С+Е"
СлП 01.12.2014 г.

не се 
изисква

1

19.
38010,
Варна

Механик-водач в 
централен пост

главен старшина
Механик - водачи на верижна 
бойна техника

Средно

Водач на МПС кат.
"С+Е", 

Правоспособност 
за водач на 

верижен влекач

СлП 30.09.2016 г.
не се 

изисква
1

20.
38010,
Варна

Командир на 2-ро 
артилерийско отделение

главен старшина
Системи за изстрелване и 
поразяване

Средно не се изисква СлП 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

21.
38010,
Варна

Командир на 3-то 
артилерийско отделение

главен старшина
Системи за изстрелване и 
поразяване

Средно не се изисква СлП 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

22.
38010,
Варна

Командир на 4-то 
артилерийско отделение

главен старшина
Системи за изстрелване и 
поразяване

Средно не се изисква СлП 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

23.
38010,
Варна

Командир на 1-во зенитно 
отделение

главен старшина

Специалисти от бойните разчети 
на зенитно артилерийските 
комплекси
Системи за изстрелване и 
поразяване '

Средно не се изисква СлП 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

24.
38010,
Варна

Командир на 2-ро зенитно 
отделение главен старшина

Специалисти от бойните разчети 
на зенитно артилерийските 
комплекси
Системи за изстрелване и 
поразяване

Средно не се изисква СлП 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

25.
38010,
Варна

Командир на зенитно- 
ракетно отделение

главен старшина

Специалисти от бойните разчети 
на ЗРК/П ЗРК/
Системи за изстрелване и 
поразяване

Средно не се изисква П 01.12.2014 г.
не се 

изисква

26.
38010,
Варна

Шофьор в Регистратура за
некласифицирана
информация

матрос 
3-ти клас

Ш офьори на автомобил Средно Водач на МПС 
кат. "С+Е"

П 01.12.2014 г.
не се 

изисква

27.
38010,
Варна

Радиотелеграфист
матрос 

3-ти клас
Радио и радиорелейна свръзка Средно не се изисква с 01.12.2014 г.

не се 
изисква

1
28.

38010,
Варна

Телефонен ЗАС механик матрос 
3-ти клас Специална свръзка Средно не се изисква с 01.12.2014 г.

не се 
изисква

1
29.

38010,
Варна

Телефонен механик
матрос 

3-ти клас
Специална свръзка Средно не се изисква с 01.12.2014 г.

не се 
изисква

1

30.
38010,
Варна

Радиорелейчик, той и 
шофьор

матрос 
3-ти клас

Радио и радиорелейна свръзка 
Ш офьори на автомобил

Средно
Водач на МПС 

кат. "С+Е"
п 01.12.2014 г.

не се 
изисква

1

31.
38010,
Варна

Оператор, той и шофьор в 
стартова батарея

матрос 
3-ти клас

Технически средства за управление 
на стрелбата,
Ш офьори на автомобил ............. ..

Средно Водач на МПС 
категория "С+Е".

с 01.12.2014 г.
не се 

.изисква
1

32.
38010,
Варна

Шофьор в стартова батарея
матрос 

3-ти клас Шофьори на автомобил Средно
Водач на МПС 

категория "С+Е"
п 01.12.2014 г.

не се 
изисква

1

33.
38010,
Варна

Помощник механик-водач 
на пускова установка

матрос 
3-ти клас Шофьори на автомобил Средно Водач на МПС 

кат. "С+Е"
п 01.12.2014 г.

не се 
изисква

4

34.
38010,
Варна

Шофьор-кранист
матрос 

3-ти клас

Ш офьори на автомобил, 
Водачи на колесни инженерни 
машини

Средно

Водач на МПС 
кат. "С". Курс за 

правоспособност за 
работа савтокран с 
товароподемност 

до 16 тона

п 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

35.
38010,
Зарна

Мерач на картечница в 
1-во охранително 
отделение

старши матрос 
2-ри клас

Картечари и мерачи на куполна 
картечница, мерач - оператори на 
БМП

Средно не се изисква п 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

36.
38010,
Зарна

Мерач на картечница в 3- 
то охранително отделение

старши матрос 
2-ри клас

Картечари и мерачи на куполна 
картечница, мерач - оператори на 
БМП

Средно не се изисква п 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

37.
38010,
Зарна

1омощник-мерач на 
картечница във 2-ро 
охранително отделение

матрос 
3-ти клас

Картечари и мерачи на куполна 
картечница, мерач - оператори на 
БМП

Средно не се изисква п 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

38.
38010,
Зарна

1омощник-мерач на 
картечница в 
3-то охранително 
отделение

матрос 
3-ти клас

Картечари и мерачи на куполна 
картечница, мерач- оператори на 
БМП

Средно не се изисква п 01.12.2014 г.
ие се 

изисква
1

3 ,
38010,
Зарнаг

'ранатометчик в 
-во охранително 

отделение

старши матрос 
2-ри клас

'ранатометчици Средно не се изисква п 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

40.
38010,
Зарна

'ранатометчик във 2-ро 
охранително отделение

старши матрос 
2-ри клас

'ранатометчици Средно не се изисква п 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

41.
18010,
Зарна

'ранатометчик в 
-то охранително 

отделение

старши матрос 
2-ри клас

'ранатометчици Средно не се изисква п 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

42.

1
8010,

Зарна

1омощник-гранатометчик
3
-во охранително 

отделение

матрос 
3-ти клас

'ранатометчицн Средно не се изисква п 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1
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43
38010,
Варна

Помощник-гранатометчик
в
3-то охранително 
отделение

матрос 
3-ти клас

Гранатометчици Средно не се изисква П 01.12.2014 г
не се 

изисква
1

44
38010,
Варна

Охранител в 
1-во охранително 
отделение

матрос 
3-ти клас

Комендантско-охранителни Средно не се изисква П 01.12.2014 г.
не се 

изисква
3

45
38010,
Варна

Охранител във 
2-ро охранително 
отделение

матрос 
3-ти клас Комендантско-охранителни Средно не се изисква п 01.12.2014 г.

не се 
изисква

3

46
38010,
Варна

Охранител в 
3-то охранително 
отделение

матрос 
3-ти клас Комендантско-охранителни Средно не се изисква П 01.12.2014 г.

не се 
изисква

4

47
38010,
Варна

Шофьор в 1-во 
охранително отделение

матрос 
3-ти клас Шофьори на автомобил Средно

Водач на МПС 
категория "С"

п 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

48 38010,
Варна

Шофьор във 
2-ро охранително 
отделение

матрос 
3-ти клас

Шофьори на автомобил Средно Водач на МПС 
категория "С"

п 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

49 38010,
Варна

Шофьор в 3-то 
охранително отделение

матрос 
3-ти клас Шофьори на автомобил Средно Водач на МПС 

категория "С"
п 01.12.2014 г.

не се 
изисква

1

50 38010,
Варна Стрелец - зенитчик матрос 

3-ти клас

Срелци -  зенитчици и стрелци - 
оператори
Специалисти от бойните разчети 
на ЗРК/П ЗРК/

Средно не се изисква п 01.12.2014 г. не се 
изисква

6

51
38010,
Варна

Шофьор в 1-во зенитно- 
ракетно отделение

матрос 
3-ти клас Шофьори на автомобил Средно Водач на МПС 

категория *С* п 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

52
38010,
Варна

Шофьор във
2-ро зенитно-ракетно
отделение

матрос 
3-ти клас Шофьори на автомобил Средно

Водач на МПС 
категория "С"

п 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

53.
38010,
Варна

Шофьор в 3-то зенитно- 
ракетно отделение

матрос 
3-ти клас Ш офьори на автомобил Средно

Водач на МПС 
категория "С"

п 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

54.
38010,
Варна

Пиротехник, той и шофьор 
в 3-та група в техническа 
батарея

матрос 
3-ти клас

Шофьори на автомобил 
Корпуси и планери на морско 
ракетно въоръжение

Средно Водач на МПС 
категория "С+Е“ п 01.12.2014 г. не се 

изисква 1

55.
38010,
Варна

Шофьор в 4-та група в 
техническа батарея

матрос , 
3-ти клас

Шофьори на автомобил 
Противопожарна охрана Средно Водач на МПС 

категория "С+Е" п 01.12.2014 г. не се 
изисква

4

56. 38010,
Варна

Шофьор в 5-та група в 
техническа батарея

матрос 
3-ти клас Ш офьори на автомобил Средно

Водач на МПС 
категория "С+Е" п 01.12.2014 г.

не се 
изисква

2

57.
38010,
Варна

Шофьор-автокранист в 
5-та група в техническа 
батарея

матрос 
3-ти клас

Шофьори на автомобил 
Водачи на колесни инженерни 
машини

Средно

Водач на МПС 
категория "С", 

Курс за ~ 
правоспособност за 
работа с автокран с 
товароподемност 

до 16 тона

п 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

58.
38010,
Варна

Шофьор в транспортно 
отделение

матрос 
3-ти клас Шофьори на автомобил Средно

Водач на МПС 
кат. "С+Е"

п 01.12.2014 г.
не се 

изисква

59.
38010,
Варна

Телефонист матрос 
3-ти клас Проводна свръзка Средно СлП 01.12.2014 г. не се 

изисква
I

60.
38010,
Варна

Телефонист, той и шофьор матрос 
3-ти клас

Проводна свръзка 
Шофьори на автомобил Средно

Водач на МПС 
кат. "С+Е" СлП 01.12.2014 г.

не се 
изисква

1

61.
38010,
Варна

Радиотелеграфист в 
радиоотделение

матрос 
3-ти клас Радио и радиорелейна свръзка Средно не се изисква п 01.12.2014 г.

не се 
изисква

1

62.
38010,
Варна Шофьор в радиоотделение матрос 

3-ти клас Ш офьори на автомобил Средно
Водач на МПС 

кат. "С+Е"
СлП 01.12.2014 г. не се 

изисква
1

63. 38010,
Варна

Кранист старши матрос 
2-ри клас

Водачи н а  колесни инженерни 
машини..................... Средно

Водач на МПС 
кат. "С", Курс за 

правоспособност за 
работа с автокран с 
товароподемност 

до 16 тона

СлП 01Л2.2014 г.
не се — 

изисква ~
1

64.
38010,
Варна

Оператор в командно- 
далекомерен пост

старши матрос 
2-ри клас

Технически средства за управление 
на стрелбата Средно СлП 01.12.2014 г. не се 

изисква
1

65.
38010,
Зарка

Шофьор в командко- 
далекомерен пост

матрос 
3-ти клас Шофьори на автомобил Средно

Водач на МПС 
кат. "С+Е"

СлП 01.12.2014 г. не се 
изисква

1

66. 38010,
Зарна

Електромеханик, той и 
шофьор в централен пост

матрос 
3-ти клас

Технически средства за 
наблюдение.
Шофьори на автомобил

Средно Водач на МПС 
кат. "С+Е" СлП 01.12.2014 г. не се 

изисква
2

67. 38010,
Зарна Шофьор в централен пост матрос 

3-ти клас Шофьори на автомобил Средно Водач на МПС 
кат. "С+Е"

СлП 01.12.2014 г. не се 
изисква

1

68. 38010,
Зарка

Електромеханик в 
агрегатно отделение

старши матрос 
2-dh клас Електротехници-силни токове Средно Електротехника СлП 01.12.2014 г. не се 

изисква
1

69. 38010,
Зарна

Шофьор в агрегатно 
отделение

матрос 
3-ти клас Шофьори на автомобил Средно Водач на МПС 

кат. "С+Е" СлП 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

70. 38010,
Зарна

Електромеханик в зарядно- 
зсветителна станция

старши матрос 
2-ри клас Електротехници-силни токове Средно Електротехника СлП 01.12.2014 г.

не се 
изисква

1

71.
38010,
Зарна

Шофьор в зарядно- 
зсветителна станция

матрос 
3-ти клас Шофьори на автомобил Средно Водач на МПС 

кат. "С+Е"
СлП 01.12.2014 г. не се 

изисква
1

- 1
58010,
Зарна

5адиометрист в 
радиорелейна станция - 
>ЛС "ЗАЛП-Б"

матрос 
3-ти клас

'ехнически средства за 
наблюдение Средно не се изисква СлП 01.12.2014 г. не се 

изисква
1

7 3 I
8010, I 

Зарна с
Шофьор в радиорелейна 
танция - РЛС "ЗАЛП-Б"

матрос 
3-ти клас Шофьори на автомобил Средно Водач на МПС 

кат. "С+Е"
СлП 01.12.2014 г.

не се 
изисква

2

8010,
1арна

Иофьор в огневи взвод матрос . 
3-ти клас Шофьори на автомобил Средно Водач на МПС 

кат. "С+Е"
СлП 01.12.2014 г. не се 

изисква
2

7Ч
8010, I 
!арна

-1омер на разчет в 1-во 
ртилерийско отделение

матрос 1 
3-ти клас г

Зистеми за изстрелване и 
юразяване

Средно не се изисква СлП 01.12.2014 г.
не се 

изисква
4

7 6 . ;
8010, I 
1арна

[омер на разчет във 2-ро 
ртилерийско отделение

матрос 1 
3-ти клас I

Зистеми за изстрелване и 
оразяване Средно не се изисква СлП 01.12.2014 г.

не се 
изисква

7

”■!8010, I 
>арна

[омер на разчет в 3-то 
ртилерийско отделение

матрос ( 
3-ти клас

Еистеми за изстрелване и 
оразяване

Средно не се изисква СлП 01.12.2014 г. не се 
изисква

10

7 8 . ;
8010, } 
арна а

[омер на разчет в 4-то 
ртилерийско отделение

матрос 
3-ти клас г

Системи за изстрелване и 
оразяване

Средно не се изисква СлП 01.12.2014 г.
не се 

изисква
10
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79.
38010,
Варна

Мерач в 1-во зенитно 
отделение

старши матрос 
2-ри клас

Системи за изстрелване и 
поразяване
Специалисти от бойните разчети 
на зенитно артилерийските 
комплекси

Средно не се изисква СлП 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

80.
38010,
Варна

Номер на разчет в 1-во 
зенитно отделение

матрос 
3-ти клас

Системи за изстрелване и 
поразяване
Специалисти от бойните разчети 
на зенитно артилерийските 
комплекси

Средно не се изисква СлП 01.12.2014 г.
не се 

изисква
3

81.
38010,
Варна

Шофьор в 1-во зенитно 
отделение

матрос 
3-ти клас Ш офьори на автомобил Средно Водач на МПС 

кат. "С+Е"
СлП 01.12.2014 г.

не се 
изисква

1

82.
38010,
Варна

Мерач във 2-ро зенитно 
отделение

старши матрос 
2-ри клас

Системи за изстрелване и 
поразяване
Специалисти от бойните разчети 
на зенитно артилерийските 
комплекси

Средно не се изисква СлП 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

83.
38010,
Варна

Номер на разчет във 2-ро 
зенитно отделение

матрос 
3-ти клас

Системи за изстрелване и 
поразяване
Специалисти от бойните разчети 
на зенитно артилерийските 
комплекси

Средно не се изисква СлП 01.12.2014 г.
не се 

изисква
3

84.
38010,
Варна

Шофьор във 2-ро зенитно 
отделение

матрос 
3-ти клас

Шофьори на автомобил Средно
Водач на МПС 

кат. "С+Е" СлП 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

85.
38010,
Варна

Стрелец-зенитчик в 
зенитно-ракетно отделение

матрос 
3-ти клас

Системи за изстрелване и 
поразяване
Специалисти от бойните разчети 
на ЗРК /ПЗРК/

Средно не се изисква П 01.12.2014 г. не се 
изисква

2

86.
38010,
Варна

Шофьор в зенитно-ракетно 
отделение

матрос 
3-ти клас Ш офьори на автомобил Средно Водач на МПС 

кат. "С+Е" СлП 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

87.
38010,
Варна

Готвач, той и шофьор матрос 
3-ти клас

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

Средно
Водач на МПС 

кат. "С+Е", 
Курс за готвач

СлП 01.12.2014 г.
не се 

изисква
1

88.
38010,
Варна

Шофьор в транспортно 
отделение

матрос 
3-ти клас Шофьори на автомобил Средно Водач на МПС 

кат. "С+Е" СлП 01.12.2014 г. не се 
изисква

3

Всичко във военно Д оомирование 38010 - Варна 144
ВС И Ч КО  В Ъ В ВМ С 267

В С И Ч КО  ЗА СВ, Ц В О  И  ВМ С 2022
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