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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Направленец

капитан,

старши лейтенант,

лейтенант

Организация и управление на тактическите подр. 

Специалност от НВУ: Мотопехотни и танкови войски, 

Полева артилерия, Въоръжение и боеприпаси, 

Материални средства, придвижване и транспорт; 

Специалисти от структурите по управление на човешките 

ресурси.

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”
не се изисква С от 11.06.2018 г.

не се 

изисква
1

2

Офицер по 

подготовка на 

резервисти

капитан,

старши лейтенант,

лейтенант

Организация и управление на тактическите подр. 

Специалност от НВУ: Мотопехотни и танкови войски.

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”
не се изисква С от  24.02.2018 г.

не се 

изисква
2

3

Офицер по 

подготовка на 

резервисти

капитан,

старши лейтенант,

лейтенант

Организация и управление на тактическите подр. 

Специалност от НВУ:  Полева артилерия.

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”
не се изисква С от  01.07.2017 г.

не се 

изисква
3

4

Офицер по 

подготовка на 

резервисти

капитан,

старши лейтенант,

лейтенант

Организация и управление на тактическите подр. 

Специалност от НВУ:  Инженерни войски.

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”
не се изисква С от  08.07.2018 г.

не се 

изисква
1

5

Офицер по 

подготовка на 

резервисти

капитан,

старши лейтенант,

лейтенант

Организация и управление на тактическите подр. 

Специалност от НВУ:  Войски за ядрена, химическа, 

биологична защита и екология.

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”
не се изисква С от  01.07.2017 г.

не се 

изисква
1

6

Офицер по 

подготовка на 

резервисти

капитан,

старши лейтенант,

лейтенант

Организация и управление на тактическите подр. 

Специалност от НВУ:  Военни комуникационни и 

информационни системи.

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”
не се изисква С от 19.02.2018 г.

не се 

изисква
1

7 Инструктор

старши сержант,

сержант,

младши  сержант

Специалисти от мотопехотни войски;

Шофьори на автомобил.

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изисква П от  01.07.2017 г.
не се 

изисква
1

8 Инструктор

старши сержант,

сержант,

младши  сержант

Специалисти от бойните разчети на ЗРК (ПЗРК) на ПВО 

на войските; Шофьори на автомобил.

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изисква П от  01.07.2017 г.
не се 

изисква
1

9 Инструктор

старши сержант,

сержант,

младши  сержант

Ядрена, химическа, бактериологична защита и екология - 

химици - разузнавачи; Шофьори на автомобил.

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изисква П от  01.07.2017 г.
не се 

изисква
1

за заемане без провеждане на конкурс от български граждани освободени от военна служба

Приложение № 1

С П И С Ъ К

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 34200 - ШУМЕН

1. ЗА КОМПЛЕКТОВАНЕ НА ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СЪСТАВА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

на длъжности от Сухопътните войски, определени за приемане в доброволния резерв 
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10 Инструктор

старши сержант,

сержант,

мл.сержант

Специалисти по експлоатация на цифрови 

комуникационни системи и мрежи; Шофьори на 

автомобил.

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изисква П от  01.07.2017 г.
не се 

изисква
1

11

Младши специалист 

по подготовка на 

резервисти  

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Механик - водачи на верижна бойна техника; 

Мотопехотни; Шофьори на автомобил.
средно не се изисква СлП от  01.07.2017 г.

не се 

изисква
1

12

Младши специалист 

по подготовка на 

резервисти  

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Механик - водачи на верижна бойна техника; 

Специалисти от разчет на: самоходна гаубична артилерия; 

Шофьори на автомобил.

средно не се изисква СлП от  01.07.2017 г.
не се 

изисква
1

13

Младши специалист 

по подготовка на 

резервисти  

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Химик - разузнавач; Шофьори на автомобил. средно не се изисква СлП от  01.07.2017 г.
не се 

изисква
1

14

Младши специалист 

по подготовка на 

резервисти  

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Специалисти по експлоатация на цифрови 

комуникационни системи и мрежи; Шофьори на 

автомобил.

средно не се изисква СлП от  01.07.2017 г.
не се 

изисква
1

17

1

Командир на 

отделение

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Специалисти по обслужване, ремонт и съхранение на 

автомобилна и бронетанкова техника.

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
3

2

Командир на 

отделение

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Специалисти от бойните разчети на ЗРК /ПЗРК/.

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изисква П 01.07.2017 г.
не се 

изисква
1

3

Командир на 

отделение

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Специалисти по ремонт и съхранение на оптически 

прибори, стрелково въоръжение, АМЧ, ЗАМЧ и ПТУРК.

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

П 01.07.2017 г.
не се 

изисква
1

4

Командир на 

отделение

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Специалисти по приемане, съхранение и контрол на 

качеството на ГСМ и специални горива;

Шофьори на автомобил.

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

П 01.07.2017 г.
не се 

изисква
1

5

Химически 

инструктор

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Химик - дегазатор;

Химик - санитар и химик - котляр;

Шофьори на автомобил..

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

П 01.07.2017 г.
не се 

изисква
1

6

Пожарникар

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Шофьори на автомобил;

Противопожарна охрана.

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

П 01.07.2017 г.
не се 

изисква
1

Всичко във военно формирование 34200 - Шумен

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54230 - СТАРА ЗАГОРА
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7

Оръжеен майстор

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Специалисти по ремонт и съхранение на оптически 

прибори, стрелково въоръжение, АМЧ, ЗАМЧ и ПТУРК;

Шофьори на автомобил.

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

9

1

Командир на 

отделение

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Специалист от сапьорно отделение.

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изисква П 01.07.2017 г.
не се 

изисква
1

2

Сапьор

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Сапьори. средно не се изисква СлП 01.07.2017 г.
не се 

изисква
5

3

Младши механик-

водач

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Механик-водачи на МТЛБ. средно

Свидетелство за 

управление на 

верижни машини

СлП 01.07.2017 г.
не се 

изисква
1

7

1

Младши охранител 

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

 Комендантско - охранителни;

Шофьори на автомобил.
средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
9

2

Командир отделение
ефрейтор 2-ри клас,

ефрейтор 1-ви клас

 Шофьори на автомобил;

 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

3

Монтьор-шофьор 
ефрейтор 2-ри клас,

ефрейтор 1-ви клас

 Специалисти по обслужване, ремонт и съхранение на 

бронетанкова техника;

 Шофьори на автомобил;

средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
2

4

Автомеханик 
ефрейтор 2-ри клас,

ефрейтор 1-ви клас

 Специалисти по обслужване, ремонт и съхранение на 

автомобилна техника;

 Шофьори на автомобил.

средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
2

5

Командир на 

отделение 

ефрейтор 2-ри клас,

ефрейтор 1-ви клас

 Специалисти по съхранение и поддържане на бойни 

припаси;

 Шофьори на автомобил;

 Специалисти по транспортно осигуряване.

средно

Свидетелство за у-

ие на МПС кат. 

"С"

СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

6
Командир на 

отделение 

ефрейтор 2-ри клас,

ефрейтор 1-ви клас

 Шофьори на автомобил;

 Специалисти по транспортно осигуряване.
средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

7
Командир на 

отделение 

ефрейтор 2-ри клас,

ефрейтор 1-ви клас

 Шофьори на автомобил;

 Специалисти по транспортно осигуряване.
средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

П 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

8

Младши шофьор 

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

 Шофьори на автомобил. средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
21

9

Помощник-готвач

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

 Специалисти по продоволственно, вещево снабдяване, 

съхранение и приготвяне на хранителни продукти;

 Шофьори на автомобил.

средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
3

10

Хлебопекар

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

 Специалисти по продоволственно, вещево снабдяване, 

съхранение и приготвяне на хранителни продукти;

 Шофьори на автомобил.

средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

11
Командир на 

отделение 

ефрейтор 2-ри клас,

ефрейтор 1-ви клас

 Шофьори на автомобил;

 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

     Всичко във военно формирование  44200 Стара Загора

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54140 - СТАРА ЗАГОРА

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 44200 - СТАРА ЗАГОРА

Всичко във военно формирование  54230 - Стара Загора
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12
Младши специалист 

по комунално-битово 

осигуряване 

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

 Шофьори на автомобил;

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
2

45

1

Заместник-командир 

на рота, той и 

специалист по 

информационното 

осигуряване

капитан
Специалист по електронна война, Специалист по 

информационни системи

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”
Не се изисква С 27.12.2016 г.

Не се 

изисква
1

2
Командир на 

отделение
старши-сержант

Специалист по екслоатация на цифрови комуникационни 

системи и мрежи; Шофьор на автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

С 01.12.2012 г.
Не се 

изисква
1

3 Майстор по ремонта старши-сержант

Специалист по ремонт и поддържане на квартирно-

експлоатационни имущества и СКЖФ; Шофьор на 

автомобил; Химик-специалист по тенически средства за 

ЯХБЗ;

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

П 01.12.2012 г.
Не се 

изисква
1

4 Майстор по ремонта старши-сержант

Специалисти по приемане, съхранение и контрол на 

качеството на ГСМ и специални горива;

механик - водач на верижна бойна техника;

шофьор на автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

П 01.12.2012 г.
Не се 

изисква
1

5
Командир на 

отделение
старши-сержант

Специалист по екслоатация на цифрови комуникационни 

системи и мрежи, Шофьори на автомобил

Средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация, придобита в професионален серантски 

(старшински) колеж 

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

С 01.12.2012 г.
Не се 

изисква
1

6 Радиотелеграфист редник 3-ти клас
Специалист по експлоатацията на радио и сателитни 

системи
Средно Не се изисква П 01.12.2012 г

Не се 

изисква
1

7 Радиотелеграфист редник 3-ти клас
Специалист по разузнаване, Специалист по 

експлоатацията на радио и сателитни системи
Средно Не се изисква П 01.12.2012 г.

Не се 

изисква
4

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

изисква
2

9 Разузнавач редник 3-ти клас Специалист по разузнаване, Снайперист Средно Не се изисква П 01.12.2012 г.
Не се 

изисква
2

10 Шофьор редник 3-ти клас Шофьори на авомобил Средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

Сл П 01.12.2012 г.
Не се 

изисква
3

17

1
Заместник-командир 

на рота

капитан,               старши 

лейтенант, лейтенант

Организация и упр-е на такт. подр., специалност от НВУ 

тилови, ракетно и артилер. въоръжение, АТТ и БТТ, 

транспортни и ГСМ

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”
не се изисква П 01.12.2012 г.

не се 

изисква
1

2 Главен сержант старшина
Специалисти от мотопехотни войски, танкови войски, 

шофьори на автомобил и специалист от щабна служба

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

П 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

3
 младши 

радиотелеграфист

редник 3-ти клас, редник 

2-ри клас, редник 1-ви 

клас

Специалисти по експлоатация на радио и сателитни 

системи
средно не се изисква П 01.12.2012 г.

не се 

изисква
2

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22220-ЩР - СЛИВЕН

Всичко във военно формирование 24620 - Свобода

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24620 - СВОБОДА

                   Всичко във военно формирование  54140 - Стара Загора
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4 Командир на екипаж

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Специалисти по експлоатация на радио и сателитни 

системи

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изисква П 01.12.2012 г
не се 

изисква
1

5 Шофьор

редник 3-ти клас, редник 

2-ри клас, редник 1-ви 

клас

Шофьори на автомобил средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С+Е"

СлП 01.12.2012 г.
не се 

изисква
2

6
Командир на 

отделение

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Специалисти по експлоатация и ремонт на кабелни линии

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изисква П 01.12.2012 г
не се 

изисква
1

7 Телефонист

редник 3-ти клас, редник 

2-ри клас, редник 1-ви 

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
Командир на 

отделение

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Шофьори на автомобил,  Механик-водачи на верижни 

инженерни машини

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

СлП 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

9 Екскаваторчик

редник 3-ти клас, редник 

2-ри клас, редник 1-ви 

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 Шофьор-агрегатчик

редник 3-ти клас, редник 

2-ри клас, редник 1-ви 

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 Електроосветител

редник 3-ти клас, редник 

2-ри клас, редник 1-ви 

клас

Инженерно-технически специалисти средно не се изисква СлП 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

12 Командир на взвод
оф. кандидат 2-ри клас,                     

оф. кандидат 1-ви клас

Шофьори на автомобил, Специалисти по транспортно 

осигуряване

средно образование, четвърта степен на професионална

квалификация придобита в професионален сержантски

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване

на сержантско (старшинско) звание в професионален

сержантски (старшински) колеж или учебен център и

завършили курс за военно звание „офицерски кандидат” в

професионален сержантски (старшински) колеж или

приравнено на него по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

П 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

14

1
Заместник-командир 

на рота

капитан,                

старши лейтенант, 

лейтенант

образователно-квалификационна степен (ОКС) 

„бакалавър” или ОКС „професионален бакалавър по ...” за 

ВМА по гражданска специалност за кариерна област 

„Професионална”; 

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”
не се изисква П 01.12.2012 г.

не се 

изисква
1

2
Заместник-командир 

на взвод

старши сержант, 

сержант

Специалисти от танкови войски, Спесиалисти по 

техническо обслужване, ремонт, поддържане и 

съхранение на БТТ, Шофьори  на автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "Д+Е", 

Свидетелство за 

МВ на танк, 

Свидетелство за 

водач на мото и 

електрокари

П 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22220-РЛО - СЛИВЕН

           Всичко във военно формирование  22220-ЩР - Сливен         
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3
Майстор по ремонта 

на АТ и БТ

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Специалисти по техническо обслужване, ремонт, 

поддържане и съхранение на БТТ, Специалисти по 

обслужване, ремонт и съхранение на автомобилна 

техника, Специалисти по обслужване, ремонт и 

съхранение на бронетанкова техника

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

ремонт на АТ и 

БТ

СлП 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

4
Командир на 

отделение

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Специалисти по обслужване, ремонт и съхранение на 

бронетанкова техника, Шофьори на автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за у-

ие на МПС кат. 

"С"

СлП 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

5 Механик-водач

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Шофьори на автомобил, Механик-водач на верижна 

бойна техника

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

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

6
Командир на 

отделение

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Специалисти по ремонт и съхранение на оптични 

прибори, стрелково въоръжение, АМЧ, АЗМЧ и ПТУРК, 

Специалисти по обслужване, ремонт и съхранение на 

бронетанкова техника, Шофьори на автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

СлП 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

7
Майстор по ремонта 

на АМЧ

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Специалисти по ремонт и съхранение на оптични 

прибори, стрелково въоръжение, АМЧ, АЗМЧ и ПТУРК, 

Шофьори на автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

СлП 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

8 Шофьор

редник 3-ти клас, редник 

2-ри клас, редник 1-ви 

клас

Шофьори на автомобил средно

Свидетелство за у-

ие на МПС кат. 

"С"

СлП 01.12.2012 г.
не се 

изисква
3

9

Завеждащ 

хранилище за 

вещево, 

продоволствено, 

КЕИ, ВХИ, ППК 

имущество

 редник 2-ри клас, 

редник 1-ви клас

Специалисти по продоволственно и вещево снабдяване, 

съхранение и приготвяне на хранителни продукти и 

шофьори на автомобил

средно

Свидетелство за у-

ие на МПС кат. 

"С"

СлП 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

11

1
Главен сержант на 

батальон
старшина

Специалисти от мотопехотни войски, Специалисти от 

танкови войски, Шофьори на автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Курс за 

професионална 

квалификация в 

ПСК

П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

2 Началник на звено
ефрейтор 2-ри клас, 

ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по експлоатация на информационни 

системи, Икономисти-финансисти
средно не се изисква П 01.7.2017 г.

не се 

изисква
1

3

Младши специалист 

по отчета на 

финансовите и 

материалните 

ресурси

редник 3-ти клас, редник 

2-ри клас, редник 1-ви 

клас

Специалисти по експлоатация на информационни 

системи, Икономисти-финансисти
средно не се изисква П 01.7.2017 г.

не се 

изисква
2

4 Началник на КТП
старшина,            старши 

сержант

Специалисти по обслужване, ремонт и съхранение на 

автомобилна техника, Шофьори на автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1
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5

Заместник-началник 

на щаба на 

самостоятелен 

батальон

капитан ОУ на ТП - Мотопехотни, ОУ на ТП - Танкови
висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Работа с Microsoft 

Office (Word, 

Excel и Power 

Point)

С 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

6

Старши помощник-

началник на 

отделение 

капитан,                

старши лейтенант, 

лейтенант

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

Полева артилерия и ракетни войски, ОУ на ТП - Тилови, 

ОУ на ТП - АТТ 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 - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Работа с Microsoft 

Office (Word, 

Excel и Power 

Point)

С 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

7
Началник на 

отделение 

капитан,                

старши лейтенант, 

лейтенант

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

Разузнаване и електронна война, Специалисти по 

разузнаване

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Работа с Microsoft 

Office (Word, 

Excel и Power 

Point)

С 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

8

Старши помощник-

началник на 

отделение 

капитан,                  

старши лейтенант, 

лейтенант

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

Разузнаване и електронна война, Специалисти по 

разузнаване

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Работа с Microsoft 

Office (Word, 

Excel и Power 

Point)

С 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

9

Старши помощник-

началник на 

отделение 

капитан,                    

старши лейтенант, 

лейтенант

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 - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Работа с Microsoft 

Office (Word, 

Excel и Power 

Point)

С 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

10

Старши помощник-

началник на 

отделение 

капитан,                 

старши лейтенант, 

лейтенант

ОУ на ТП - Тилови, ОУ на ТП - АТТ и БТТ, ОУ на ТП - 

Транспортни, ОУ на ТП - ГСМ

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Работа с Microsoft 

Office (Word, 

Excel и Power 

Point)

С 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

11

Старши специалист 

ІІ степен по 

логистичното 

осигуряване

старши сержант, 

сержант,               

младши сержант

Специалисти от щабна служба, Отчетници по 

административно-документално обслужване

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Работа с Microsoft 

Office (Word, 

Excel и Power 

Point)

П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

12

Старши помощник-

началник на 

отделение 

капитан,                

старши лейтенант, 

лейтенант

Организация и упр-е на такт. подр., специалност от НВУ 

комуникационни системи и информационни системи

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Работа с Microsoft 

Office (Word, 

Excel и Power 

Point)

С 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

13
Заместник-командир 

на взвод

старши сержант, 

сержант,                

младши сержант

Специалисти по експлоатация на цифрови 

комуникационни системи и мрежи, Специалисти по 

експлоатация на радио и сателитни  системи

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Курс за 

професионална 

квалификация в 

ПСК

П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

14 Командир на екипаж 

старши сержант, 

сержант,                 

младши сержант

Специалисти по експлоатация на цифрови 

комуникационни системи и мрежи, Специалисти по 

експлоатация на радио и сателитни  системи

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Курс за 

професионална 

квалификация в 

ПСК

П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
2

15
Младши механик-

водач 

редник 3-ти клас, редник 

2-ри клас, редник 1-ви 

клас

Механик водачи на верижна бойна техника средно не се изисква СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
4

16

Младши оператор на 

комуникационни 

системи

редник 3-ти клас, редник 

2-ри клас, редник 1-ви 

клас

Специалисти по експлоатация на цифрови 

комуникационни системи и мрежи, Специалисти по 

експлоатация на радио и сателитни  системи

средно не се изисква П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
5

17
Командир на 

отделение

старши сержант, 

сержант,                 

младши сержант

Специалисти по ремонт и подръжка не техническите 

средства за изграждане на комуникационни системи и 

мрежи, Специалисти по експлоатация и ремонт на 

кабелни линии

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Курс за 

професионална 

квалификация в 

ПСК, 

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1
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18

Младши специалист 

по изграждане и 

поддръжка на 

телефонни линии

редник 3-ти клас, редник 

2-ри клас, редник 1-ви 

клас

Специалисти по експлоатация и ремонт на кабелни линии средно не се изисква П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
2

19 Младши шофьор

редник 3-ти клас, редник 

2-ри клас, редник 1-ви 

клас

Шофьори на автомобил средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
16

20 Командир на екипаж 

старши сержант, 

сержант,           младши 

сержант

Специалисти по експлоатация на цифрови 

комуникационни системи и мрежи, Специалисти по 

експлоатация на радио и сателитни  системи

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Курс за 

професионална 

квалификация в 

ПСК

П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

21
Младши механик-

водач

редник 3-ти клас, редник 

2-ри клас, редник 1-ви 

клас

Механик-водачи на танк средно не се изисква СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
10

22 Младши мерач

редник 3-ти клас, редник 

2-ри клас, редник 1-ви 

клас

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

изисква
9

23 Командир на взвод

капитан,                 

старши лейтенант, 

лейтенант

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

Разузнаване и електронна война

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”
не се изисква С 01.7.2017 г.

не се 

изисква
1

24
Заместник-командир 

на взвод

старши сержант , 

сержант

Специалисти от мотопехотни войски, Специалисти от 

танкови войски, Специалисти по разузнаване

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Курс за 

професионална 

квалификация в 

ПСК

П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

25 Снайперист
ефрейтор 2-ри клас, 

ефрейтор 1-ви клас
Снайперисти средно не се изисква П 01.7.2017 г.

не се 

изисква
2

26 Младши разузнавач

редник 3-ти клас, редник 

2-ри клас, редник 1-ви 

клас

Специалисти по разузнаване средно не се изисква П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
2

27 Командир на взвод

капитан,                 

старши лейтенант, 

лейтенант

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

Полава артилерия и ракетни войски, ОУ на ТП - Тилови, 

ОУ на ТП - Инженерни, Специалисти по комуникационни 

системи

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”
не се изисква С 01.7.2017 г.

не се 

изисква
1

28
Командир на 

отделение

старши сержант, 

сержант,                 

младши сержант

Специалисти от мотопехотни войски, Специалисти от 

танкови войски, Шофьори на автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Курс за 

професионална 

квалификация в 

ПСК, 

Свидетелство за у-

ие на МПС 

кат."С"

П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

29 Регулировчик

редник 3-ти клас, редник 

2-ри клас, редник 1-ви 

клас

Комендантско-охранителни, Специалисти по контрол на 

превозите, Шофьори на автомобил
средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
4

30
Командир на 

отделение

старши сержант, 

сержант,                   

младши сержант

Шофьори на автомобил, Химици-разузнавачи, Химици-

специалисти по технически средства за ЯХБЗ

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Курс за 

професионална 

квалификация в 

ПСК

П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

31 Химик-разузнавач

редник 3-ти клас, редник 

2-ри клас, редник 1-ви 

клас

Химици-разузнавачи, Шофьори на автомобил средно не се изисква СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

32 Командир на взвод
капитан,          старши 

лейтенант, лейтенант
ОУ на ТП - Инженерни

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”
не се изисква С 01.7.2017 г.

не се 

изисква
1
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33
Заместник командир 

на взвод

старши сержант, 

сержант

Сапьори, Специалисти по взривни технологии и 

неутрализиране на невзривени бойни припаси

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Курс за 

професионална 

квалификация в 

ПСК

П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

34 Механик-водач

редник 3-ти клас, редник 

2-ри клас, редник 1-ви 

клас

Механик-водачи на верижни инженерни машини средно не се изисква СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

35 Електроосветител

редник 3-ти клас, редник 

2-ри клас, редник 1-ви 

клас

Инженерно-технически специалисти средно не се изисква СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

36 Шофьор-агрегатчик

редник 3-ти клас, редник 

2-ри клас, редник 1-ви 

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
Командир на 

отделение

старши сержант, 

сержант,                 

младши сержант

Шофьори на автомобил, Сапьори

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Курс за 

професионална 

квалификация в 

ПСК, 

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

38 Сапьор

редник 3-ти клас, редник 

2-ри клас, редник 1-ви 

клас

Инженерно-технически специалисти средно не се изисква СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
4

39
Главен сержант на 

рота
старшина

Специалисти от мотопехотни войски, Специалисти от 

танкови войски

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Курс за 

професионална 

квалификация в 

ПСК

П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
2

40 Регулировчик

старши сержант, 

сержант,                 

младши сержант

Специалисти по обслужване, ремонт и съхранение на 

бронетанкова техника, Механик водачи на верижна бойна 

техника

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управлениена 

МПС кат."С"

П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
3

41 Шофьор

старши сержант, 

сержант,                 

младши сержант

Шофьори на автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
3

42

Заместник-командир 

на рота, той и 

командир на взвод

капитан,                  

старши лейтенант, 

лейтенант

ОУ на ТФ - мотопехотни и танкови
висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”
не се изисква С 01.7.2017 г.

не се 

изисква
2

43

Заместник-командир 

на взвод, той и 

командир на танк

старши сержант, 

сержант
Специалисти от танкови войски

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Курс за 

професионална 

квалификация в 

ПСК

П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
6

44 Мерач
ефрейтор 2-ри клас, 

ефрейтор 1-ви клас
Мерачи и пълначи на танк средно не се изисква СлП 01.7.2017 г.

не се 

изисква
17

45 Механик-водач
ефрейтор 2-ри клас, 

ефрейтор 1-ви клас
Механик-водачи на танк средно не се изисква СлП 01.7.2017 г.

не се 

изисква
18
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46 Командир на танк

старши сержант, 

сержант,                 

младши сержант

Специалисти от танкови войски

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Курс за 

професионална 

квалификация в 

ПСК

П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
6

47 Командир на танк
ефрейтор 2-ри клас, 

ефрейтор 1-ви клас
Мерачи и пълначи на танк, Механик водачи на танк средно не се изисква СлП 01.7.2017 г.

не се 

изисква
6

48

Заместник-командир 

на рота, той и 

командир на взвод

капитан,                 

старши лейтенант, 

лейтенант

ОУ на ТП - Тилови, ОУ на ТП -Ракетно и артилерийско 

въоръжение, ОУ на ТП - АТТ и БТТ, ОУ на ТП - 

Транспортни, ОУ на ТП - ГСМ

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”
не се изисква С 01.7.2017 г.

не се 

изисква
1

49

Майстор по ремонт 

на 

електрооборудване и 

автоматика на БТ и 

АТ

старши сержант, 

сержант,                

младши сержант

Специалисти по обслужване, ремонт и съхранение на 

автомобилна техника, Специалисти по обслужване, 

ремонт и съхранение на бронетанкова техника, Шофьори 

на автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

50 Радиомайстор
ефрейтор 2-ри клас, 

ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по ремонт и подръжка на техническите 

средства за изграждане на комуникационни системи и 

мрежи, Шофьори на автомобил

средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

51

Младши техник по 

ремонта на 

стабилизатори

редник 3-ти клас, редник 

2-ри клас, редник 1-ви 

клас

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

Техник по ремонт на  

БТ и АТ, 

акумолаторист

ефрейтор 2-ри клас, 

ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по техническо обслужване и ремонт на 

бронетанкова техника, електроавтоматика, 

радиооборудване и 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

53
Младши техник по 

ремонт на БТ и АТ

редник 3-ти клас   

редник 2-ри клас, редник 

1-ви клас

Специалисти по обслужване, ремонт и съхранение на 

автомобилна техника, Специалисти по обслужване, 

ремонт и съхранение на бронетанкова техника, Шофьори 

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

54
Младши техник по 

ремонт на БТ и ИТ

редник 3-ти клас   

редник 2-ри клас, редник 

1-ви 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 

МПС кат."С"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

55

Техник по ремонт на 

танково и стрелково 

оръжие и 

електрооптични 

прибори

ефрейтор 2-ри клас, 

ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по ремонт и съхранение на оптически 

прибори, стрелково оръжие, АМЧ, ЗАМЧ и ПТУРК , 

Шофьори на автомобил

средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

56

Техник по ремонт на 

танково и стрелково 

оръжие

ефрейтор 2-ри клас, 

ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по ремонт и съхранение на оптически 

прибори, стрелково оръжие, АМЧ, ЗАМЧ и ПТУРК , 

Шофьори на автомобил

средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

57

младши техник по 

ремонт на танково 

оръжие

редник 3-ти клас   

редник 2-ри клас, редник 

1-ви клас

Специалисти по ремонт и съхранение на оптически 

прибори, стрелково оръжие, АМЧ, ЗАМЧ и ПТУРК , 

Шофьори на автомобил

средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

58

Младши техник  по 

ремонт на стрелково 

оръжие

редник 3-ти клас   

редник 2-ри клас, редник 

1-ви клас

Специалисти по ремонт и съхранение на оптически 

прибори, стрелково оръжие, АМЧ, ЗАМЧ и ПТУРК , 

Шофьори на автомобил

средно

Свидетелство за у-

ие на МПС 

кат."С"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

59
Командир на 

отделение

старши сержант, 

сержант,               

младши сержант

Шофьори на автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Курс за 

професионална 

квалификация в 

ПСК, 

Свидетелство за 

управлениена 

МПС кат."С"

П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

60 Командир на взвод
капитан,                       ст. 

лейтенант,   лейтенант

ОУ на ТП -  Тилови, ОУ на ТП - Ракетно и артилерийско 

въоръжение, ОУ на ТП - АТТ и БТТ, ОУ на ТП - ГСМ

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”
не се изисква С 01.7.2017 г.

не се 

изисква
1
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61
Заместник-командир 

на взвод

старши сержант, 

сержант

Специалисти по обслужване, ремонт и съхранение на 

автомобилна техника, Шофьори на автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Курс за 

професионална 

квалификация в 

ПСК, 

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

62
Командир на 

отделение

старши сержант, 

сержант,                

младши сержант

Шофьори на автомобил, ГСМ специалисти, Специалисти 

по съхранение, обслужването и ремонта на техниката, 

техническите имущества, съдовете и съоръженията за 

ГСМ

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Курс за 

професионална 

квалификация в 

ПСК, 

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

63
Командир на 

отделение

старши сержант, 

сержант,                

младши сержант

Специалисти по обслужване, ремонт и съхранение на 

автомобилна техника, Шофьори на автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Курс за 

професионална 

квалификация в 

ПСК, 

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

64 Автомеханик
ефрейтор 2-ри клас, 

ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по обслужване, ремонт и съхранение на 

автомобилна техника, Шофьори на автомобил
средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
3

65
Командир на 

отделение

старши сержант, 

сержант,                

младши сержант

Специалисти по подържане и съхранение на бойни 

припаси, Шофьори на автомобили

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Курс за 

професионална 

квалификация в 

ПСК, 

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

66
Командир на 

отделение

старши сержант, 

сержант,                 

младши сержант

Специалисти по ремонт и подържане на квартирно-

експлоатационни имущества и СКЖФ, Шофьори на 

автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Курс за 

професионална 

квалификация в 

ПСК, 

Свидетелство за у-

ие на МПС 

кат."С"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

67

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

68
 Младши 

електротехник

редник 3-ти клас, редник 

2-ри клас, редник 1-ви 

клас

Електотехници - силни токове, Шофьори на автомобил средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

69 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

70 Дърводелец

редник 3-ти клас, редник 

2-ри клас, редник 1-ви 

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

71
Командир на 

отделение

старши сержант, 

сержант,                   

младши сержант

Специалисти по продоволствено, вещево снабдяване, 

съхранение и приготвяне на хранителни продукти, 

Специалисти по ремонт на тилова техника и поддържане 

на интендантско имущесво, Шофьори на автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Курс за 

професионална 

квалификация в 

ПСК, 

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

72 Готвач
ефрейтор 2-ри клас, 

ефрейтор 1-ви 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
1

73 Помощник-готвач

редник 3-ти клас, редник 

2-ри клас, редник 1-ви 

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
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74
Старши санитарен 

инструктор

старши сержант, 

сержант,                  

младши сержант

Шофьори на автомобил, Санитарни инструктори

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Курс за 

професионална 

квалификация в 

ПСК, 

Свидетелство за у-

ие на МПС 

кат."С"

П 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

75 Санитарен инстуктор
ефрейтор 2-ри клас, 

ефрейтор 1-ви клас
Санитари, Шофьори на автомобили средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

76 Санитар

редник 3-ти клас, редник 

2-ри клас, редник 1-ви 

клас

Санитари, Шофьори на автомобили средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

СлП 01.7.2017 г.
не се 

изисква
1

184

1

Старши писар  II 

степен по отчета на 

личния състав

старши сержант, 

сержант,                 

младши сержант

Шофьори на автомобил, Специалист от органите по 

управление на човешките ресурси

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

П 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

2

Старши писар  II 

степен по отчета на 

личния състав

старши сержант, 

сержант,                  

младши сержант

Шофьори на автомобил,  Механик-водач на верижна 

бойна техника

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

П 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

3

Специалист по 

подготовка на 

шофьори

ефрейтор 2-ри клас, 

ефрейтор 1-ви клас
Шофьори на автомобил средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С", 

Свидетелство за 

управление на 

БТР / БРДМ

П 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

4

Специалист по 

подготовка на 

шофьори

ефрейтор 2-ри клас, 

ефрейтор 1-ви клас
Шофьори на автомобил средно

Свидетелство за у-

ие на МПС 

кат."С", 

Свидетелство за 

управление на 

БТР / БРДМ

П 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

5

Старши специалист 

II степен по 

подготовка на 

водачи на мотокари 

и електрокари

старши сержант, 

сержант,                 

младши сержант

Шофьори на автомобил, Мотокаристи е електрокаристи

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

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

Старши специалист 

II степен по 

подготовка на 

специалисти по 

ремонта на АТ

старши сержант, 

сержант,                  

младши сержант

Специалисти по обслужване, ремонт и съхранение на 

автомобилна техника, Шофьори на автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С", 

Свидетелство за 

майстор по 

ремонта

П 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

7

Специалист по 

подготовка на 

специалисти по 

ремонта на АТ

ефрейтор 2-ри клас, 

ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по обслужване, ремонт и съхранение на 

автомобилна техника, Шофьори на автомобил
средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С", 

Свидетелство за 

майстор по 

ремонта

СлП 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

8
Командир на 

отделение

старши сержант, 

сержант,                  

младши сержант

Специалист по техническо обслужване и ремонт на 

бронетанкова техника, електроавтоматика, 

радиооборудване и акумулатористи, Специалисти по 

обслужване, ремонт и съхранение на автомобилна 

техника,  Шофьори на автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за у-

ие на МПС 

кат."С"

П 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

                     Всичко във военно формирование  26260 - Сливен

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32420 - Русе
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8

1

Командир  на 3-то 

транспортно 

отделение на взвод 

"Автобуси и товарни 

автомобили" в 

транспортна рота

старши сержант Шофьори на автомобили 5232 

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

П 28.06.2018 г.
не се 

изисква
1

2

Командир на  2-ро 

логистично 

отделение на 

логистичен взвод в 

логистична рота

старши сержант
Специалисти по продоволствено и вещево снабдаване, 

съхранение и приготвяне на хранителни продукти 5022

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

П 28.06.2018 г.
не се 

изисква
1

3

 Младши шофьор в 3-

то транспортно 

отделение на взвод 

"Автобуси и товарни 

автомобили" в 

транспортна рота

редник 3-ти клас Шофьори на автомобили 5233 средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

П 01.07.2017 г.
не се 

изисква
5

4

 Младши готвач в 2-

ро логистично 

отделение на 

логистичен взвод в 

логистична рота

редник 3-ти клас
Специалисти по продоволствено и вещево снабдаване, 

съхранение и приготвяне на хранителни продукти 5023
средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

СлП 01.07.2017 г.
не се 

изисква
5

12

1

Командир на разчет 

БМ ПТУРК 

"Конкурс"

старши сержант
Специалист от разчет на противотанково средство от 

полевата артилерия

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изисква П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
2

2

Командир на 

линейно кабелно 

отделение

старши сержант
Специалист по експлоатация и ремонт на кабелни линии, 

Шофьори на автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

3
Майстор по ремонт 

на АТТ
старши сержант

Специалисти по ремонт и съхранение на оптически 

прибори, стрелково въоръжение, АМЧ, ЗАМЧ и ПТУРК, 

Шофьори на автомобил, Специалисти по обслужване, 

ремонт и съхранение на автомобилна техника 

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

не се изисква 15.01.2016 г.
не се 

изисква
1

4
Майстор по ремонт 

на БТТ
старши сержант

Специалисти по обслужване, ремонт и съхранение на 

бронетанкова техника, Шофьори на автомобил, 

Специалисти по обслужване, ремонт и съхранение на 

автомобилна техника

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

не се изисква 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

5

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

6 Шофьор-оператор редник 3-ти клас
Специалист от разчет на противотанково средство от 

полевата артилерия, Шофьори на БРДМ
средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С", 

Свидетелство за 

управление на 

БРДМ-2

П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
5

Всичко във военно формирование 28610 - СОФИЯ

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28610-СОФИЯ

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ  36540 - АСЕНОВГРАД

      Всичко във военно формирование  32420 - Русе               
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7
Шофьор- 

радиотелефонист
редник 3-ти клас

Специалисти по експлоатация на радио 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
1

8
Шофьор  в отделение 

за управление
редник 3-ти клас

Специалист по експлоатация и ремонт 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
Шофьор в линейно-

кабелно отделение
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

16

1

Командир на 

линейно кабелно 

отделение

старши сержант
Специалисти по експлоатация на радио и сателитни 

системи

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изисква СлП 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

2

Командир на 

отделение за подвоз 

на бойни припаси

старши сержант Шофьори на автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

СлП 01.07.2012 г.
не се 

изисква
3

3 Шофьор редник 3-ти клас Шофьори на автомобил средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

СлП 01.07.2012 г.
не се 

изисква
9

4 Шофьор редник 3-ти клас
Шофьори на автомобил, Специалисти по експлоатация и 

ремонт на кабелни линии
средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

СлП 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

5 Радиотелеграфист 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

6 Линеен надзорник редник 3 клас Специалисти по експлоатация и ремонт на кабелни линии средно не се изисква СлП 01.07.2012 г.
не се 

изисква
2

7

Командир на разчет  

на реактивна бойна 

машина БМ-21 

„ГРАД”

ефрейтор 2-ри   клас Специалисти от разчет на реактивна артилерия средно не се изисква СлП
01.07.2012 г.  - 10    

18.04.2013 г.  - 1

не се 

изисква
11

8

Мерач на реактивна 

бойна машина БМ-21 

„ГРАД”

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
11

9

Номер от разчет на 

реактивна бойна 

машина БМ-21 

„ГРАД”

редник 3-ти клас Специалисти от разчет на реактивна артилерия средно не се изисква СлП
11.07.2017 г.  - 1    

10.07.2013 г.  - 1

не се 

изисква
5

10 Шофьор редник 3-ти клас
Шофьори 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
Шофьор-

радиотелефонист
редник 3-ти клас

Шофьори 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
9

12 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

67

1 Командир на разчет старши  сержант Специалисти от разчет на буксирна гаубична артилерия

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изисква П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
2

2 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

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ  52340 - АСЕНОВГРАД

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ  52130 - АСЕНОВГРАД

        Всичко във военно формирование 36540 - Асеновград

      Всичко във военно формирование 52340 - Асеновград         
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3 Мерач ефрейтор 2-ри клас Специалисти от разчет на буксирна гаубична артилерия средно не се изисква не се изисква

01.07.2012г.-5

24.11.2015г.-1

21.11.2017г.-1

не се 

изисква
7

4 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
Шофьор в линейно-

кабелно отделение
редник 3-ти клас

Шофьори на автомобил, Специалисти по експлоатацията 

и ремонта на кабелни линии
средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

СлП 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

6 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
Шофьор - 

радиотелефонист
редник 3-ти клас

Шофьори на автомобил, Специалисти по експлоатацията 

на радио и сателитни системи
средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С+Е"

СлП 01.07.2012 г.
не се 

изисква
9

8
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

92

1 Радиорелейчик редник 3-ти клас
Специалист по експлоатация на радиорелейни и 

тропосферни системи, Шофьори на автомобил
средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
2

2

Командир на екипаж 

на комплексна 

свързочна апаратна 

П-240 ТМ

старши сержант

Специалисти по експлоатация на средствата за 

криптографска защита на информацията и сигурност на 

АИС и мрежи

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изисква П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

3 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 Телефонист редник 3-ти клас

Специалисти по експлоатация на цифрови 

комуникационни системи и мрежи, Шофьори на 

автомобил

средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

П 01.07.2012г.
не се 

изисква
1

5 Радиорелейчик редник 3-ти клас
Специалист по експлоатация на радиорелейни и 

тропосферни системи
средно не се изисква П 01.07.2012 г.

не се 

изисква
1

6
Началник на 

апаратна
старши сержант

Специалисти по експлоатация на средствата за 

криптографска защита на информацията и сигурност на 

АИС и мрежи

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изисква П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

7 Телеграфен 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 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

8 Телеграфист редник 3-ти клас
Специалист по експлоатация на радиорелейни и 

тропосферни системи, Шофьор на автомобил
средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

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

Шофьори на автомобил
средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

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

системи

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изисква П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
3

11
 Младши 

радиотелеграфист
редник 3-ти клас

Специалисти по експлоатация на  радио и сателитни 

системи
средно не се изисква П 01.07.2012 г.

не се 

изисква
3

12 Шофьор агрегатчик редник 3-ти клас Шофьори на автомобил средно

Свидетелство за 

управление  на 

МПС кат."С"

СлП 01.07.2012 г.
не се 

изисква
2

13
Старши 

радиорелейчик
ефрейтор 2-ри клас

Специалисти по експлоатация на радиорелейни и 

тропосферни  системи
средно не се изисква П 01.07.2012 г.

не се 

изисква
1

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ  54900 - АСЕНОВГРАД

                  Всичко във военно формирование 52130 - Асеновград
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14 Шофьор агрегатчик редник 3-ти клас Шофьор на автомобил средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
4

15 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 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

29

1
Изчислител-

планшетист
редник 3-ти клас

Шофьори на автомобил, Специалисти по експлоатация на  

радио и сателитни системи, Химици - специалисти по 

оценка на ЯХБО

средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

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

изисква
1

3

Командир на 

отделение  за 

специална и 

санитарна обработка

старши сержант
Шофьори на автомобил, Химици - санитари и химици - 

котляри

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

4 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 Химик-санитар редник 3-ти клас
Шофьори на автомобил, Химици - санитари и химици – 

котляри
средно не се изисква не се изисква 01.07.2012 г.

не се 

изисква
1

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

изисква
1

7 Шофьор 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
3

8 Механик-водач ефрейтор 2-ри клас
Механик - водачи на верижни инженерни машини, 

Шофьори на автомобил
средно не се изисква не се изисква 01.07.2012 г.

не се 

изисква
1

9 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 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

Командир на 

електроосветително 

отделение

старши сержант Инженерно - технически специалисти

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изисква П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

12 Електроосветител редник 3-ти клас Инженерно - технически специалисти средно не се изисква не се изисква 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

13

Командир на 

комендантско-

регулеровъчно 

отделение

старши сержант
Специалисти от мотопехотни войски, Шофьори на 

автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

14 Регулировчик редник 3-ти клас
Шофьори на автомобил, Специалисти по контрол на 

превозите
средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

не се изисква 01.07.2012 г.
не се 

изисква
2

17

1 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 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 Старши оператор ефрейтор 2-ри клас

Специалисти от метеорологично отделение (изчислителна 

команда от взвод за звуково разузнаване) от полевата 

артилерия

средно не се изисква П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
2

Всичко във военно формирование 52280 - Асеновград 

Всичко във военно формирование 54900 - Асеновград           
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4

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 образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изисква П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

5

Командир на 

топогеодезическо 

отделелние

старши сержант

Специалисти от топогеодезично отделение (базов пункт 

от взвод за звуково разузнаване) от полевата артилерия и 

ракетни войски-тактически ракети.

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изисква П 10.05.2018 г.
не се 

изисква
1

6 Старши оператор ефрейтор 2-ри клас

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

7
Шофьор-

радиотелефонист
редник 3-ти клас

Шофьори на автомобил, Специалисти по експлоатация на  

радио и сателитни системи
средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
2

8
Топогеодезист-

изчислител
ефрейтор 2-ри клас

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 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

9 Изчислител редник 3-ти клас

Специалисти от топогеодезично отделение (базов пункт 

от взвод за звуково разузнаване) от полевата артилерия и 

ракетни войски - тактически ракети

средно не се изисква П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
1

10 Оператор редник 3-ти клас

Специалисти от метеорологично отделение (изчислителна 

команда от взвод за звуково разузнаване) от полевата 

артилерия

средно не се изисква П 01.07.2012 г.
не се 

изисква
2

15

1 Готвач редник 3-ти клас

Шофьори 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

Младши специалист 

по ремонт на 

електрооборудване

редник 3-ти клас

Шофьори на автомобил, Специалисти по ремонт  и 

съхранение на оптически прибори, стрелково 

въоръжение, АМЧ , ЗАМЧ и ПТУРК

средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

не се изисква 01.07.2012г.
не се 

изисква
2

5

1

Началник на служба 

"Окомплектоване с 

личен състав" в 

отделение "Личен 

състав"

майор
Организация и управление на военните формирования на 

тактическо ниво

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Да умее да работи 

с Microsoft Office 

(Word, Excel и 

Power Point) и в 

мрежова среда

C 01.12.2017г.
Не се 

изисква
1

Завър шен 

курс за 

управление 

на Личния 

състав

2

Помощник-началник 

на служба 

"Окомплекто ване с 

личен състав" в 

отделение "Личен 

състав"

капитан,                

старши лейтенант,    

лейтенант

Организация и управление на военните формирования на 

тактическо ниво

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Да умее да работи 

с Microsoft Office 

(Word, Excel и 

Power Point) и в 

мрежова среда

C 01.12.2017г.
Не се 

изисква
1

3

Помощник-началник 

на служба 

"Мобилизация" в 

отделение "Личен 

състав"

капитан,                

старши лейтенант,    

лейтенант

Организация и управление на военните формирования на 

тактическо ниво

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Да умее да работи 

с Microsoft Office 

(Word, Excel и 

Power Point) и в 

мрежова среда

C 01.12.2017г.
Не се 

изисква
2

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ  52260 - АСЕНОВГРАД

Всичко във военно формирование 52260 - Асеновград         

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22160 - ПЛЕВЕН

Всичко във военно формирование 38630 - Асеновград                 
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4

Помощник-началник 

на отделение 

"Разузнаване"

капитан,                

старши лейтенант,    

лейтенант

Организация и управление на военните формирования на 

тактическо ниво

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Да умее да работи 

с Microsoft Office 

(Word, Excel и 

Power Point) и в 

мрежова среда

C 01.12.2017г.
Не се 

изисква
2

5

Помощник-началник 

на служба 

"Оперативна" в 

отделение 

"Оперативно, 

планиране и 

подготовка"

капитан,                

старши лейтенант,    

лейтенант

Организация и управление на военните формирования на 

тактическо ниво

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Да умее да работи 

с Microsoft Office 

(Word, Excel и 

Power Point) и в 

мрежова среда

C 01.12.2017г.
Не се 

изисква
1

6

Помощник-началник 

на служба 

"Планиране" в 

отделение 

"Оперативно, 

планиране и 

подготовка"

капитан,                

старши лейтенант,    

лейтенант

Организация и управление на военните формирования на 

тактическо ниво

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Да умее да работи 

с Microsoft Office 

(Word, Excel и 

Power Point) и в 

мрежова среда

C 01.12.2017г.
Не се 

изисква
2

7

Помощник-началник 

на служба 

"Подготовка" в 

отделение 

"Оперативно, 

планиране и 

подготовка"

капитан,                

старши лейтенант,    

лейтенант

Организация и управление на военните формирования на 

тактическо ниво

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Да умее да работи 

с Microsoft Office 

(Word, Excel и 

Power Point) и в 

мрежова среда

C 01.12.2017г.
Не се 

изисква
2

8

Старши помощник-

началник на 

отделение 

"Логистика"

майор
Организация и управление на военните формирования на 

тактическо ниво

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Да умее да работи 

с Microsoft Office 

(Word, Excel и 

Power Point) и в 

мрежова среда

C 01.12.2017г.
Не се 

изисква
1

9

Младши експерт І 

степен в отделение 

"Логистика"

капитан
Организация и управление на военните формирования на 

тактическо ниво

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Да умее да работи 

с Microsoft Office 

(Word, Excel и 

Power Point) и в 

мрежова среда

C 01.12.2017г.
Не се 

изисква
1

10

Помощник-началник 

на отделение 

"Разузнаване"

капитан,                

старши лейтенант,    

лейтенант

Организация и управление на военните формирования на 

тактическо ниво

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Да умее да работи 

с Microsoft Office 

(Word, Excel и 

Power Point) и в 

мрежова среда

C 01.12.2017г.
Не се 

изисква
2

11

Командир на 

домакинско 

отделение в група за 

продоволствено и 

комунално - битово 

осигуряване на рота 

за осигуряване 

старши сержант, 

сержант,               

младши сержант

Специалисти от тилови войски

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Да умее да работи 

с Microsoft Office 

(Word, Excel и 

Power Point) и в 

мрежова среда

П 01.12.2017г.
Не се 

изисква
1

12

Готвач в домакинско 

отделение на група 

за продоволствено и 

комунално - битово 

осигуряване в рота за 

осигуряване 

ефрейтор 

2-ри клас,

ефрейтор 

1-ви клас

Специалисти от тилови войски средно

 - Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С+Е"
СлП 01.12.2017г.

Не се 

изисква
1
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13

Помощник-готвач в 

домакинско 

отделение на група 

за продоволствено и 

комунално - битово 

осигуряване в рота за 

осигуряване 

редник 

3-ти клас,

редник 

2-ри клас,

редник 

1-ви клас

Специалисти от тилови войски средно 

 - Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С+Е"
СлП 01.12.2017г.

Не се 

изисква
1

18

1 Младши шофьор 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 Хлебопекар 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"

СлП 01.07.2013 г.
не се 

изисква
1

7

1 Младши шофьор 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 Хлебопекар 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"

СлП 01.07.2013 г.
не се 

изисква
1

7

1

Заместник-командир 

на бригадно 

командване

полковник  ОУ на ОТФ от Сухопътни войски

висше - ОКС „магистър” по специалности от 

професионално направление „Военно дело” във военни 

академии или приравнени на тях специалности, придобити 

във висши училища и колежи в чужбина и стратегически 

курс във военни академии или приравнено на тях обучение 

във висши военни училища и колежи в чужбина

Стратегически 

курс
СС, NS, EUS 01.07.2017 г.

Не се 

изисква
1

2

Помощник-началник 

на отделение „Личен 

състав”

капитан,                

старши лейтенант,    

лейтенант

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 - АТТ 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 - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Бакалавър от 

професионално 

направление 

„Военно дело”

С 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
2

3

Помощник-началник 

на отделение 

„Разузнаване”

капитан,                

старши лейтенант,    

лейтенант

ОУ на ТП - Мотопехотни, ОУ на ТП - Разузнаване и 

електронна война, Специалисти по разузнаване, 

Специалисти по електронна война

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Бакалавър от 

професионално 

направление 

„Военно дело”

С 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
2

4

Помощник-началник 

на отделение 

„Оперативно и 

подготовка”

капитан,                

старши лейтенант,    

лейтенант

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 - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Бакалавър от 

професионално 

направление 

„Военно дело”

С 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
2

5

Помощник-началник 

на отделение 

„Логистика”

капитан,                

старши лейтенант,    

лейтенант

ОУ на ТП - Тилови, ОУ на ТП - Ракетно и артилерийско 

въоръжение, ОУ на ТП - АТТ и БТТ, ОУ на ТП - ГСМ

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Бакалавър от 

професионално 

направление 

„Военно дело”

С 01.07.2017г.
Не се 

изисква
1

6

Помощник-началник 

на отделение 

„Логистика”

капитан,                

старши лейтенант,    

лейтенант

ОУ на ТП - Инженерни, ОУ на ТП - ЯХБЗ и Е
висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Бакалавър от 

професионално 

направление 

„Военно дело”

С 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

7

Помощник-началник 

на отделение 

„Логистика”

капитан,                

старши лейтенант,    

лейтенант

Специалисти по комуникационни системи, Специалисти 

по информационни системи

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Бакалавър от 

професионално 

направление 

„Военно дело”

С 01.07.2017г.
Не се 

изисква
1

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52760 - ПЛОВДИВ

Всичко във военно формирование 22160 - Плевен              

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54530 - ПЛОВДИВ

Всичко във военно формирование 54530 - Пловдив

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26400 - БЛАГОЕВГРАД

Всичко във военно формирование 52760 - Пловдив
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8

Помощник-началник 

на отделение 

„Планиране и 

бюджетиране”

капитан,                

старши лейтенант,    

лейтенант

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 - АТТ и БТТ, ОУ на ТП - 

Транспортни, ОУ на ТП - ГСМ, ОУ на ТП - Инженерни, 

ОУ на ТП - ЯХБЗ и Е

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Бакалавър от 

професионално 

направление 

„Военно дело”

С 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
2

9
Помощник-началник 

наотделение „КИС”

капитан,                

старши лейтенант,    

лейтенант

Специалисти по комуникационни системи, Специалисти 

по информационни системи

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”
не се изисква С,NS 01.07.2017г

не се 

изисква
2

10
Командир на 

отделение

старши сержант, 

сержант,              

мл.сержант

Специалисти по продоволствено, вещево снабдяване, 

съхранение и приготвяне на хранителни продукти

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изисква П 01.07.2017г
не се 

изисква
1

11 младши готвач

редник 3-ти клас,       

редник 2-ри клас,      

редник 1-ви клас

Специалисти по продоволствено, вещево снабдяване, 

съхранение и приготвяне на хранителни продукти, 

Шофьори на автомобил

средно не се изисква Сл.П 01.07.2017г
не се 

изисква
2

17

1
Заместник-командир 

на рота
капитан

Мотопехотни;

Танкови

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”
Не се изисква С

01.01.

2019г.

Не се 

изисква
1

2 Командир на взвод капитан
Мотопехотни;

Танкови

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”
Не се изисква С

01.01.

2019г.

Не се 

изисква
4

3 Командир на взвод капитан Полева артилерия и ракетни войски - тактически ракети
висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”
Не се изисква С

01.01.

2019г.

Не се 

изисква
1

4

Старши специалист 

ІІ степен по цифрови 

комуникационни 

системи и мрежи

старши сержант, 

сержант, 

младши сержант

Специалисти по информационни системи;

Специалисти по експлоатация на цифрови 

комуникационни системи и мрежи

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква П
01.01.

2019г.

Не се 

изисква
1

5 Командир на екипаж 

старши сержант, 

сержант, 

младши 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 образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква П
01.01.

2019г.

Не се 

изисква
4

6
Заместник-командир 

на взвод

старши сержант, 

сержант
Командване на войскови единици до взвод;

Специалисти от мотопехотни войски

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква П
01.01.

2019г.

Не се 

изисква
5

7
Старши механик-

регулировчик
старшина

Специалисти по обслужване, ремонт и съхранение на 

автомобилна техника;

Експлоатация и ремонт на автомобилна и бронетанкова 

техника;

Специалисти по обслужване, ремонт и съхранение на 

бронетанкова техника;

Шофьори на автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква П
01.01.

2019г.

Не се 

изисква
1

8
Заместник-командир 

на взвод

старши сержант, 

сержант

Командване на войскови единици до взвод;

Специалисти от разчет на минохвъргачка

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква П
01.01.

2019г.

Не се 

изисква
1
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9
Командир на 

отделение

старши сержант, 

сержант, 

младши сержант

Специалисти от мотопехотни войски;

Специалисти от танкови войски

Командване на войскови единици до взвод

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква П
01.01.

2019г.

Не се 

изисква
10

10
Командир на 

отделение

старши сержант, 

сержант, 

младши сержант

Командване на войскови единици до взвод;

Експлоатация и ремонт на артилерийска, 

зенитноартилерийска и оптическа техника. Работа с 

бойни припаси;

Специалисти от топогеодезично отделение (базов пункт 

от взвод за звуково разузнаване) от полевата артилерия и 

ракетните войски - тактически ракети;

Специалисти от разчет на минохвъргачка;

Специалисти от отделение за управление от полевата 

артилерия (КЩМ, изчислителна команда, машина за 

управление на огъня от огневия взвод с АСУО);

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква П
01.01.

2019г.

Не се 

изисква
1

11 Командир на разчет

старши сержант, 

сержант, 

младши сержант
Специалисти от разчет на минохвъргачка

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква П
01.01.

2019г.

Не се 

изисква
2

12

Командир на разчет 

на противотанков 

управляем ракетен 

комплекс

старши сержант, 

сержант, 

младши сержант

Специалисти от разчет на противотанково средство от 

полевата артилерия

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква П
01.01.

2019г.

Не се 

изисква
2

13

Командир на разчет 

на тежка гранато-

хвъргачка

старши сержант, 

сержант, 

младши сержант

Специалисти от разчет на противотанково средство от 

полевата артилерия

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква П
01.01.

2019г.

Не се 

изисква
2

14
Командир на 

отделение

старши сержант, 

сержант, 

младши сержант
Специалисти от бойните разчети  на ЗРК /ПЗРК/

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква П
01.01.

2019г.

Не се 

изисква
2

15

Механик-водач в 

екипаж на командно-

щабна машина

ефрейтор 2-ри клас,

ефрейтор 1-ви клас 

Механик - водачи на верижна бойна техника;

Инженерно - технически специалисти
Средно Не се изисква Сл.П

01.01.

2019г.

Не се 

изисква
3

16 Механик-водач
ефрейтор 2-ри клас,

ефрейтор 1-ви клас 
Механик - водачи на верижна бойна техника Средно Не се изисква Сл.П

01.01.

2019г.

Не се 

изисква
17

17 Механик-водач
ефрейтор 2-ри клас,

ефрейтор 1-ви клас 

Механик - водачи на верижна бойна техника;

Специалисти по експлоатация на  радио и сателитни 

системи

Средно Не се изисква Сл.П
01.01.

2019г.

Не се 

изисква
4

18

Младши оператор по 

експлоатация на 

комуникационни 

системи

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас 

Специалисти по експлоатация на  радио и сателитни 

системи;

Специалисти по експлоатация на цифрови 

комуникационни системи и мрежи;

Специалисти по експлоатация на  радиорелейни и 

тропосферни  системи

Средно Не се изисква П
01.01.

2019г.

Не се 

изисква
8

19 Снайперист
ефрейтор 2-ри клас,

ефрейтор 1-ви клас 

Специалисти по разузнаване;

Снайперисти
Средно Не се изисква Сл.П

01.01.

2019г.

Не се 

изисква
1

20 Снайперист
ефрейтор 2-ри клас,

ефрейтор 1-ви клас 
Снайперисти Средно Не се изисква Сл.П

01.01.

2019г.

Не се 

изисква
1

21 Мерач-оператор
ефрейтор 2-ри клас,

ефрейтор 1-ви клас 

Картечари и мерачи на куполна картечница, мерач - 

оператори на БМП
Средно Не се изисква Сл.П

01.01.

2019г.

Не се 

изисква
16
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22 Мерач на картечница
ефрейтор 2-ри клас,

ефрейтор 1-ви клас 

Картечари и мерачи на куполна картечница, мерач - 

оператори на БМП
Средно Не се изисква Сл.П

01.01.

2019г.

Не се 

изисква
15

23 Гранатометчик
ефрейтор 2-ри клас,

ефрейтор 1-ви клас 
Гранатометчици Средно Не се изисква Сл.П

01.01.

2019г.

Не се 

изисква
15

24
Командир на 

отделение

ефрейтор 2-ри клас,

ефрейтор 1-ви клас 

Картечари и мерачи на куполна картечница, мерач - 

оператори на БМП;

Гранатометчици; Автоматчици;

Снайперисти

Средно Не се изисква Сл.П
01.01.

2019г.

Не се 

изисква
1

25
Командир на 

отделение

ефрейтор 2-ри клас,

ефрейтор 1-ви клас 

 Автоматчици;

Комендантско - охранителни
Средно Не се изисква Сл.П

01.01.

2019г.

Не се 

изисква
1

26 Мерач
ефрейтор 2-ри клас,

ефрейтор 1-ви клас 
Специалисти от разчет на минохвъргачка Средно Не се изисква Сл.П

01.01.

2019г.

Не се 

изисква
3

27 Оператор
ефрейтор 2-ри клас,

ефрейтор 1-ви клас 

Специалисти от разчет на противотанково средство от 

полевата артилерия
Средно Не се изисква Сл.П

01.01.

2019г.

Не се 

изисква
2

28 Мерач
ефрейтор 2-ри клас,

ефрейтор 1-ви клас 

Специалисти от разчет на противотанково средство от 

полевата артилерия
Средно Не се изисква Сл.П

01.01.

2019г.

Не се 

изисква
2

29 Шофьор-агрегатчик

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас 

Шофьори на автомобил;

Инженерно - технически специалисти
Средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС категория 

„С”

Сл.П
01.01.

2019г.

Не се 

изисква
1

30 Младши разузнавач

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас 

Специалисти по разузнаване Средно Не се изисква Сл.П
01.01.

2019г.

Не се 

изисква
1

31

Младши специалист 

по комендантско-

охранителна дейност

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас 

Комендантско – охранителни;

Автоматчици
Средно Не се изисква Сл.П

01.01.

2019г.

Не се 

изисква
6

32

Младши специалист 

по комендантско-

охранителна дейност

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас 

Комендантско – охранителни;

Автоматчици;

Шофьори на автомобил

Средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС категория 

„С”

Сл.П
01.01.

2019г.

Не се 

изисква
1

33 Автоматчик

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас 

Автоматчици Средно Не се изисква Сл.П
01.01.

2019г.

Не се 

изисква
37

34 Автоматчик

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас 

Автоматчици; Санитари Средно Не се изисква Сл.П
01.01.

2019г.

Не се 

изисква
5

35
Помощник-

гранатометчик

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас 

Гранатометчици;

Автоматчици
Средно Не се изисква Сл.П

01.01.

2019г.

Не се 

изисква
15

36 Младши изчислител

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас 

Специалисти от метеорологично отделение (изчислителна 

команда от взвод за звуково разузнаване) от полевата 

артилерия;

Специалисти от отделение за управление от полевата 

артилерия (КЩМ, изчислителна команда, машина за 

управление на огъня от огневия взвод с АСУО)

Средно Не се изисква П
01.01.

2019г.

Не се 

изисква
1

37 Номер от разчет

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас 

Специалисти от разчет на минохвъргачка Средно Не се изисква Сл.П
01.01.

2019г.

Не се 

изисква
3

38 Номер от разчет

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас 

Специалисти от разчет на противотанково средство от 

полевата артилерия;

Шофьори на автомобил

Средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС категория 

„С”

Сл.П
01.01.

2019г.

Не се 

изисква
2

39 Младши оператор

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас 

Специалисти от разчет на противотанково средство от 

полевата артилерия
Средно Не се изисква Сл.П

01.01.

2019г.

Не се 

изисква
2

40
Младши стрелец-

зенитчик

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас 

Специалисти от бойните разчети  на ЗРК /ПЗРК/ Средно Не се изисква Сл.П
01.01.

2019г.

Не се 

изисква
4

41 Младши шофьор

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас 

Шофьори на автомобил Средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС категория 

„С”

Сл.П
01.01.

2019г.

Не се 

изисква
2
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1

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 - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Бакалавър от 

професионално 

направление 

„Военно дело”

С 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

2

Помощник-началник 

на отделение                 

„Комуникационно-

информационни 

системи”

капитан
Специалисти по комуникационни системи, Специалисти 

по информационни системи

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Бакалавър от 

професионално 

направление 

„Военно дело”

С 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

3

Заместник-командир 

на 3-та рота, той и 

командир на взвод

капитан ОУ на ТП - Мотопехотни, ОУ на ТП - Танкови
висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Бакалавър от 

професионално 

направление 

„Военно дело”

С 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

4 Командир на взвод капитан  ОУ на ТП - Мотопехотни, ОУ на ТП - Танкови
висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Бакалавър от 

професионално 

направление 

„Военно дело”

С 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
2

5 Командир на взвод капитан ОУ на ТП - Мотопехотни, ОУ на ТП - Танкови
висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Бакалавър от 

професионално 

направление 

„Военно дело”

С 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

6

Старши специалист 

II степен по отчета 

на личния състав

старши сержант

Специалисти по експлоатация  на информационни 

системи, Специалисти от щабна служба, Специалисти от 

органите по управление на човешките ресурси

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква П 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

7

Старши специалист 

II степен по 

разузнаването

старши сержант

Специалисти по разузнаване, Специалисти по електронна 

война, Специалисти по администриране на 

информационни системи

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква П 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

8

Старши специалист 

II степен по 

подготовката

старши сержант

Специалисти от мотопехотни войски, Специалисти от 

танкови войски, Специалисти от разчет на минохвъргачка, 

Специалисти от щабна служба, Сапьори, Химици - 

разузнавачи

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква П 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

9

Старши специалист 

II 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, АМЧ , ЗАМЧ 

и ПТУРК, Специалисти по обслужване, ремонт и 

съхранение на бронетанкова техника, Специалисти по 

обслужване, ремонт и съхранение на автомобилна 

техника, Специалисти по транспортно осигуряване, ГСМ  

специалисти, Специалисти от щабна служба 

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква П 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

10
Командир на 

отделение
старши сержант

Специалисти от мотопехотни войски, Специалисти от 

танкови войски

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква П 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
9
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11 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 образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква П 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
4

12
Заместник-командир 

на взвод
старши сержант Специалисти по разузнаване

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква П 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

13 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 образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква П 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

14

Заместник-командир 

на взвод той и 

командир на 

отделение

старши сержант
Специалисти от мотопехотни войски, Специалисти от 

танкови войски

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква П 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
3

15

Заместник-командир 

на взвод, той и 

командир на разчет

старши сержант Специалисти от разчет на минохвъргачка

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква П 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

16

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 образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква П 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
3

17
Командир на зенитно 

–рекетно отделение
старши сержант Специалисти от бойните разчети  на ЗРК /ПЗРК/

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква П 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
2

18

Командир на 

отделение за подвоз 

на твърди и течни 

товари

старши сержант
Шофьори на автомобил, Специалисти по транспортно 

осигуряване

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква П 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

19

Командир на 

домакинско 

отделение

старши сержант

Специалисти по продоволственно, вещево снабдяване, 

съхранение и приготвяне на хранителни продукти, 

Шофьори на автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква П 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1
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20 Командир на разчет старши сержант
Специалисти от  разчет  на противотанково средство  от 

полевата артилерия

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква П 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
2

21

Командир 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.
Не се 

изисква
3

22 Механик-водач ефрейтор 2-ри  клас
Механик - водачи на верижна бойна техника, Инженерно - 

технически специалисти
средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.

Не се 

изисква
3

23 Механик-водач ефрейтор 2-ри  клас Механик - водачи на верижна бойна техника средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
10

24 Механик-водач ефрейтор 2-ри  клас

Механик - водачи на верижна бойна техника, 

Специалисти по експлоатация на  радио и сателитни 

системи  

средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
4

25 Снайперист ефрейтор 2-ри  клас Специалисти по разузнаване, Снайперисти средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
6

26 Мерач-оператор ефрейтор 2-ри  клас
Картечари и мерачи на куполна картечница, мерач - 

оператори на БМП
средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.

Не се 

изисква
10

27 Мерач на картечница ефрейтор 2-ри  клас
Картечари и мерачи на куполна картечница, мерач - 

оператори на БМП
средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.

Не се 

изисква
9

28 Гранатометчик ефрейтор 2-ри  клас Гранатометчици средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
9

29

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

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
Старши оператор на 

ПТУРК
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

32 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

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

изисква
27

37
Помощник-

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

Не се 

изисква
16

38
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
15

39

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 Шофьор ефрейтор 2-ри  клас Шофьори на автомобил средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "С"

СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

41 Младши 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 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.
Не се 

изисква
2
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43
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 Готвач ефрейтор 2-ри клас

Шофьори 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

Младши специалист 

по комендантско-

охранителна дейност

редник 3-ти клас
Автоматчици, Шофьори на автомобил, Комендантско – 

охранителни
средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.

Не се 

изисква
5

46

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

Младши специалист 

по експлоатация на 

комуникационни 

системи и мрежи

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
1

48 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

49
Майстор по ремонт 

на БТТ
редник 3-ти клас

Специалисти по обслужване, ремонт и съхранение на 

бронетанкова техника, Шофьори на автомобил
средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.

Не се 

изисква
2

50

Майстор по ремонт 

на въоръжение и 

оптическиприбори

редник 3-ти клас

Шофьори на автомобил, Специалисти по ремонт  и 

съхранение на оптически прибори, стрелково 

въоръжение, АМЧ , ЗАМЧ и ПТУРК

средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

51 Стругаро-фрезист редник 3-ти клас

Шофьори на автомобил, Специалисти по ремонт на 

тилова техника и поддържане на интендантско 

имущество, Специалисти по ремонт и поддържане на 

квартирно - експлоатационни имущества и СКЖФ.

средно Не се изисква СлП 01.07.2017 г.
Не се 

изисква
1

194

1

Командир на екипаж

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Специалисти по експлоатация на радио и сателитни 

системи

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква С 01.11.2012 г.
не се 

изисква
1

2

Командир на екипаж

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Специалисти по експлоатация на радио и сателитни 

системи

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква С 01.11.2012 г.
не се 

изисква
1

3

Младши шофьор 

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Шофьори на автомобил средно 

свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

Сл.П. 01.11.2012 г.
не се 

изисква
3

4

Младши шофьор 

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Шофьори на автомобил средно 

свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

Сл.П. 20.09.2017 г.
не се 

изисква
1

5
Младши 

радиотелеграфист

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Специалисти по експлоатация на радио и сателитни 

системи
средно Не се изисква П 01.11.2012 г.

не се 

изисква
2

6

Шофьор-агрегатчик

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Инженерно-технически специалисти; Шофьори на 

автомобил
средно 

свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

Сл.П. 01.11.2012 г.
не се 

изисква
3

7

Командир на екипаж

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Специалисти по експлоатация на средства за 

криптогарфска защита на информацията и сигурност на 

АИС мрежи

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Не се изисква С 01.11.2012 г.
не се 

изисква
1
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8
Телеграфен ЗАС 

механик

ефрейтор 2-ри клас,

ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по експлоатация на средства за 

криптогарфска защита на информацията и сигурност на 

АИС мрежи

средно Не се изисква П 01.11.2012 г.
не се 

изисква
1

9 Младши шофьор 

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Шофьори на автомобил; Специалисти по обслужване, 

ремонт и съхранение на автомобилилна 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"

Сл.П. 01.11.2012 г.
не се 

изисква
3

16

1

Командир на 2-ри 

взвод за пречистване 

на вода

офицерски 

кандидат 

2-ри клас,

офицерски                   

кандидат                           

1-ви клас

Инженерно-технически 

специалисти 

средно образование, четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център и 

завършили курс за военно звание „офицерски кандидат” в 

професионален сержантски (старшински) колеж или 

приравнено на него по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ

Курс за военно 

звание 

"офицерски 

кандидат"

П 01.10.2017 г.
не се 

изисква
1

2

Командир на 

отделение 

"Инженерни 

машини"

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Инженерно-технически

специалисти; 

Шофьори на автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. „С”

Сл.П. 01.10.2017 г.
не се 

изисква
2

3

Командир на 

отделение 

"Инженерни 

машини"

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Инженерно-технически

специалисти

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изисква Сл.П. 01.10.2017 г.
не се 

изисква
1

4

Командир на 

отделение за 

съхранение и 

транспортиране на 

вода

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Инженерно-технически

специалисти; 

Шофьори на автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. „С”

Сл.П. 01.10.2017 г.
не се 

изисква
1

5

Командир на 

водоочистително 

отделение

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Инженерно-технически

специалисти; 

Шофьори на автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. „С”

Сл.П. 01.10.2017 г.
не се 

изисква
4

6
Механик-водач

(на валяк)

ефрейтор 2-ри клас,

ефрейтор 1-ви клас
Водачи на колесни инженерни машини средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. „В”

Сл.П. 21.12.2017 г.
не се 

изисква
1

7
Механик-водач

(на ПЗМ-2)

ефрейтор 2-ри клас,

ефрейтор 1-ви клас
Водачи на колесни инженерни машини средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. „В”

Сл.П. 06.12.2017 г.
не се 

изисква
1

8 Младши автокранист

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Водачи на колесни инженерни машини; 

Шофьори на автомобил
средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. „С”

Сл.П. 21.12.2017 г.
не се 

изисква
2

9
Младши 

екскаваторчик

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Водачи на колесни инженерни машини; 

Шофьори на автомобил
средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. „С”

Сл.П. 01.10.2017 г.
не се 

изисква
3

10
Младши 

електротехник

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Инженерно-технически

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

не се 

изисква
3

11 Компресорист

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Инженерно - летищни

(компресорист)
средно не се изисква Сл.П. 01.10.2017 г.

не се 

изисква
1
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12 Младши лаборант

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Инженерно-технически

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

не се 

изисква
4

13 Мостостроител

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Специалисти по постройка на нисководни, механизирани 

и понтонни мостове 
средно не се изисква Сл.П. 01.10.2017 г.

не се 

изисква
3

14 Сондьор

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Инженерно-технически 

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

не се 

изисква
2

15 Сондьор

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Инженерно-технически 

специалисти; 

Шофьори на автомобил 

средно

Свидетелство 

за управление 

на МПС кат. 

„С+Е” 

Сл.П. 01.10.2017 г.
не се 

изисква
1

16 Фадромист

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Водачи на колесни 

инженерни машини
средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. „В”

Сл.П. 01.10.2017 г.
не се 

изисква
2

17 Младши шофьор

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Шофьори на автомобил средно

Свидетелство 

за управление 

на МПС кат. 

„С”

Сл.П. 01.10.2017 г.
не се 

изисква
15

18 Шофьор-агрегатчик

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Шофьори на автомобил; 

Инженерно-технически 

специалисти     

средно

Свидетелство 

за управление 

на МПС кат. 

„С+Е” 

Сл.П. 01.10.2017 г.
не се 

изисква
6

53

1 Командир на взвод

капитан,

старши лейтенант,

лейтенант 

Организация и упр-е на такт. подр., специалност от НВУ 

инженерни войски

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”
не се изисква

C 

NS 

EUS

26.12.2016 г.
не се 

изисква
1

2
Командир на 

отделение

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Сапьори

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изисква Сл.П. 20.06.2018 г.
не се 

изисква
1

3
Командир на 

отделение

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Сапьори

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изисква Сл.П. 01.01.2019 г.
не се 

изисква
1

4 Командир на екип

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Специалисти по взривни технологии и неутрализиране на 

невзрвени бойни припаси

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изисква

C

 NS

 EUS

01.11.2012 г.
не се 

изисква
1

5
Командир на 

отделение

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Водачи на колесни инженерни машини

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

Сл.П. 26.11.2017 г.
не се 

изисква
1

6
Началник на 

електростанция

старши сержант,

сержант,

младши сержант

Инженерно-технически специалисти

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

Сл.П. 01.11.2012 г.
не се 

изисква
1

7 Механик-водач
ефрейтор 2-ри клас

ефрейтор 1-ви клас
Механик-водачи на верижни инженерни машини средно не се изисква Сл.П. 01.11.2012 г.

не се 

изисква
3

8 Механик-водач
ефрейтор 2-ри клас

ефрейтор 1-ви клас
Механик-водачи на верижни инженерни машини средно не се изисква Сл.П. 26.11.2018 г.

не се 

изисква
1
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9 Механик-водач
ефрейтор 2-ри клас,

ефрейтор 1-ви клас

Механик-водачи на верижни инженерни машини; 

Механик-водачи на БМП (МТЛБ)
средно не се изисква Сл.П. 26.11.2017 г.

не се 

изисква
1

10 Шофьор-агрегатчик

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Шофьори на автомобил;

Инженерно-технически специалисти
средно 

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

Сл.П. 01.11.2012 г.
не се 

изисква
1

11 Шофьор 
ефрейтор 2-ри клас, 

ефрейтор 1-ви клас

Шофьори на автомобил;

Специалисти по взривни технологии и неутрализиране на 

невзрвени бойни припаси

средно 

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

Сл.П. 01.11.2012 г.
не се 

изисква
1

12 Младши шофьор 

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Шофьори на автомобил;

Специалисти по взривни технологии и неутрализиране на 

невзрвени бойни припаси

средно 

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

Сл.П. 01.11.2012 г.
не се 

изисква
3

13 Младши шофьор 

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Шофьори на автомобил;

Сапьори
средно 

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

Сл.П. 01.11.2012 г.
не се 

изисква
3

14 Младши шофьор 

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Шофьори на автомобил;

Специалисти по постройка на нисководни,механизирани и 

понтонни мостове

средно 

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

Сл.П. 01.11.2012 г.
не се 

изисква
3

15 Младши шофьор 

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Шофьори на автомобил средно 

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С+Е"

Сл.П. 01.11.2012 г.
не се 

изисква
3

16 Сапьор

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Сапьори средно не се изисква Сл.П. 01.11.2012 г.
не се 

изисква
2

17 Сапьор

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Сапьори;

Шофьори на автомобил
средно 

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

Сл.П. 01.11.2012 г.
не се 

изисква
2

18 Мостостроител

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Специалисти по постройка на нисководни, механизирани 

и понтонни мостове
средно не се изисква Сл.П. 01.11.2012 г.

не се 

изисква
5

19

Младши оператор по 

унищожаване на 

невзривени 

боеприпаси и 

импровизирани 

взривни устройства

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Специалисти по взривни технологии и неутрализиране на 

невзрвени бойни припаси;

Шофьори на автомобил

средно 

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

Сл.П. 01.11.2012 г.
не се 

изисква
2

20

Младши оператор по 

унищожаване на 

невзривени 

боеприпаси и 

импровизирани 

взривни устройства

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Специалисти по взривни технологии и неутрализиране на 

невзрвени бойни припаси
средно не се изисква Сл.П. 01.11.2012 г.

не се 

изисква
1

21 Дърводелец

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Специалисти по постройка на нисководни, механизирани 

и понтонни мостове
средно не се изисква Сл.П. 01.11.2012 г.

не се 

изисква
2

22 Компресорист

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Инженерно-технически специалисти средно не се изисква Сл.П. 01.11.2012 г.
не се 

изисква
2

23 Химик - разузнавач

редник 3-ти клас,

редник 2-ри клас,

редник 1-ви клас

Химици-разузнавачи

Шофьори на автомобил
средно 

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

Сл.П. 01.11.2012 г.
не се 

изисква
1

42

1
Специалист по 

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

не се 

изисква
1

2

Старши помощник- 

началник в 

отделение 

"Планиране, 

бюджетиране и 

оперативна 

съвместимост с 

НАТО"

капитан,  старши 

лейтенант

Организазация и упр-е на такт.подр специалност от НВУ 

мотопехотни и танкови подразделения

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”
не се изисква С 01.12.2017 г.

не се 

изисква
2

Всичко във военно формирование 54470 - Белене

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ  28330- СМОЛЯН
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3

Специалист по 

комуникационни и 

информационни 

системи в отделение 

"Комуникационни и 

информационни 

системи"

старши сержант,              

сержант,                

младши сержант

Специалисти по комуникационни системи

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изискава П 01.12.2017 г.
не се 

изисква
1

4

Специалист по бойна 

подготовка в 

отделение 

"Подготовка"

старши сержант,             

сержант,                

младши сержант

Специалисти от мотопехотни войски

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изискава П 01.12.2017 г.
не се 

изисква
1

5

Командир на разчет 

на тежка 

гранатохвъргачка

старши сержант,              

сержант,                

младши сержант

Специалисти от разчет на противотанково средство от 

полевата артилерия

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изискава П 01.12.2017 г.
не се 

изисква
3

6
Мерач на тежка 

гранатохвъргачка

ефрейтор 2-ри клас               

ефрейтор 1-ви клас

Специалисти от разчет на противотанково средство от 

полевата артилерия
средно не се изискава СлП 01.12.2017 г.

не се 

изисква
3

7

Номер от разчет на 

тежка 

гранатохвъргачка

редник 3-ти клас                        

редник 2-ри клас                          

редник 1-ви клас

Специалисти от разчет на противотанково средство от 

полевата артилерия
средно не се изискава СлП 01.12.2017 г.

не се 

изисква
6

8 Младши шофьор

редник 3-ти клас,                        

редник 2-ри клас,                          

редник 1-ви клас

Шофьори на автомобил средно

Свидетелство за 

управлвние на 

МПС кат."С"

СлП 01.12.2017 г.
не се 

изисква
6

9
Командир на разчет 

на зенитна установка

старши сержант,             

сержант,                

младши сержант

Специалисти от бойните разчети на ЗРК

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изискава СлП 01.12.2017 г.
не се 

изисква
3

10 Командир на разчет старши сержант Специалисти от бойните разчети на ЗРК

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изисква П 01.12.2017 г
не се 

изисква
1

11
Мерач в ренитна 

установка

ефрейтор 2-ри клас,               

ефрейтор 1-ви клас
Специалисти от бойните разчети на ЗРК средно не се изискава СлП 01.12.2017 г.

не се 

изисква
1

12
Поставач в зенитна 

установка

редник 3-ти клас,                      

редник 2-ри клас,                          

редник 1-ви клас

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

изисква
2

13

Заместник-командир 

на линейно- кабелен 

взвод

старши сержант,        

сержант                     

Специалисти по ремонт и подръжка на техническите 

средства за изграждане на комуникационни системи и 

мрежи 

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изискава П 01.12.2017 г.
не се 

изисква
1

14

Командир на 

линейно- кабелно 

отделение

старши сержант,              

сержант,               

младши сержант

Специалисти по ремонт и подръжка на техническите 

средства за изграждане на комуникационни системи и 

мрежи 

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изискава П 01.12.2017 г.
не се 

изисква
2
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15

Специaлист по 

изграждане и 

подържане на 

телефонни линии в 

линейно- кабелно 

отделение

ефрейтор 2-ри клас,               

ефрейтор 1-ви клас

Специалисти по ремонт и подръжка на техническите 

средства за изграждане на комуникационни системи и 

мрежи 

средно не се изискава СлП 01.12.2017 г.
не се 

изисква 
2

16

Младши специалист 

по изграждане и 

подържане на 

телефонни линии в 

линейно- кабелно 

отделение

редник 3-ти клас,                        

редник 2-ри клас,                          

редник 1-ви клас

Специалисти по ремонт и подръжка на техническите 

средства за изграждане на комуникационни системи и 

мрежи 

средно не се изискава СлП 01.12.2017 г.
не се 

изисква
12

17 Командир на взвод

капитан,                

старши лейтенант,        

лейтенант

Организазация и упр-е на такт.подр специалност от НВУ 

мотопехотни и танкови подразделения

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”
не се изискава С 01.12.2017 г.

не се 

изисква
3

18
Заместник-командир 

на взвод

старши сержант,       

сержант
Специалисти от мотопехотни войски

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изискава П 01.12.2017 г.
не се 

изисква
4

19

Шофьор-

радиотелефонист в 

управлението на 

взвода

редник 3-ти клас,                       

редник 2-ри клас,                          

редник 1-ви клас

Специалисти по експлоатация на радио-и сателитни 

системи 
средно

Свидетелство за 

управлвние на 

МПС кат."С"

СлП 01.12.2017 г
не се 

изисква
4

20

Шофьор-

радиотелефонист в 

управлението на 

ротата

редник 3-ти клас,                       

редник 2-ри клас,                          

редник 1-ви клас

Специалисти по експлоатация на радио-и сателитни 

системи 
средно

Свидетелство за 

управлвние на 

МПС кат."С"

П 01.12.2017 г.
не се 

изисква
1

21 Алпинист
ефрейтор 2-ри клас,              

ефрейтор 1-ви клас
Специалисти от мотопехотни войски средно не се изискава СлП 01.12.2017 г.

не се 

изисква
9

22 Мерач на картечница
ефрейтор 2-ри клас               

ефрейтор 1-ви клас
Специалисти от мотопехотни войски средно не се изискава СлП 01.12.2017 г.

не се 

изисква
4

23
Помощник-мерач на 

картечница

редник 3-ти клас,                      

редник 2-ри клас,                          

редник 1-ви клас

Специалисти от мотопехотни войски средно не се изискава СлП 01.12.2017 г.
не се 

изисква
4

24 Снайперист
ефрейтор 2-ри клас,              

ефрейтор 1-ви клас
Специалисти от мотопехотни войски средно не се изискава СлП 01.12.2017 г.

не се 

изисква
5

25 Младши алпинист

редник 3-ти клас,                        

редник 2-ри клас,                          

редник 1-ви клас

Специалисти от мотопехотни войски средно не се изискава Сл.П 01.01.2019г.
не се 

изисква
12

26
Командир на 

алпийско отделение

старши сержант,     

сержант,     младши 

сержант

Специалисти от мотопехотни войски

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изискава П 01.01.2019г.
не се 

изисква
4

27 Гранатометчик
ефрейтор 2-ри клас,              

ефрейтор 1-ви клас
Специалисти от мотопехотни войски средно не се изискава Сл.П 01.01.2019г.

не се 

изисква
4

28
Помощник-

гранатометчик

редник 3-ти клас,                        

редник 2-ри клас,                          

редник 1-ви клас

Специалисти от мотопехотни войски средно не се изискава Сл.П 01.01.2019г.
не се 

изисква
4

29
Командир на 

алпийска рота
капитан

Организазация и упр-е на такт.подр специалност от НВУ 

мотопехотни и танкови подразделения

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”
не се изискава С 01.12.2017 г.

не се 

изисква
1

30
Заместник-командир 

на алпийска рота

капитан,                  

старши лейтенант,            

лейтенант

Организазация и упр-е на такт.подр специалност от НВУ 

мотопехотни и танкови подразделения

висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”
не се изискава С 01.12.2017 г.

не се 

изисква
1

31
Главен сержант на 

алпийска рота
старшина Специалисти от мотопехотни войски

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изискава П 01.12.2017 г.
не се 

изисква
1
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32
Санитар в алпийска 

рота

редник 3-ти клас,                       

редник 2-ри клас,                          

редник 1-ви клас

Медицински средно не се изискава СлП 01.12.2017 г
не се 

изисква
1

33 Младши изчислител

редник 3-ти клас,                       

редник 2-ри клас,                          

редник 1-ви клас

Специалисти от отделение за управление от полевата 

артилерия
средно не се изискава СлП 01.12.2017 г.

не се 

изисква
1

34

Младши специалист 

по екплоатацията на 

коминикационни и 

информационни 

системи

редник 3-ти клас,                       

редник 2-ри клас,                          

редник 1-ви клас

Специалисти по експлоатация на радио-и сателитни 

системи 
средно не се изискава П 01.12.2017 г.

не се 

изисква
1

35
Командир на 

отделение

старши сержант,              

сержант,                

младши сержант

Специалисти от артилерийско разузнавателно отделение

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изискава П 01.12.2017 г.
не се 

изисква
1

36
Преден наблюдател- 

разузнавач

редник 3-ти клас,                       

редник 2-ри клас,                          

редник 1-ви клас

Специалисти от артилерийско разузнавателно отделение средно не се изискава СлП 01.12.2017 г.
не се 

изисква
1

37

Шофьор-

радиотелефонист в 

МХБ

редник 3-ти клас,                       

редник 2-ри клас,                          

редник 1-ви клас

Специалисти по експлоатация на радио-и сателитни 

системи 
средно

Свидетелство за 

управлвние на 

МПС кат."С"

П 01.12.2017 г.
не се 

изисква
2

38 Шофьор

старши сержант,              

сержант,               

младши сержант

Шофьори на автомобил

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за 

управлвние на 

МПС кат."С"

СлП 01.12.2017 г.
не се 

изисква
4

119

1 Командир на взвод капитан
Специалисти по комуникационни и информационни 

системи 4011, 4101
висше/бакалавър не се изисква C, NS 01.12.2012 г.

не се 

изисква
1

2 Командир на взвод капитан ОУ на ТП - ЯХБЗ и Е 7401 висше/бакалавър не се изисква C, NS 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

3

Заместник командир 

на взвод, той и 

командир на 

отделение

старши сержант,              

сержант                
Химици - разузнавачи

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изисква П 01.12.2017 г.
не се 

изисква
1

4
Командир на 

отделение 

старши сержант,              

сержант,                

младши сержант

Химици - разузнавачи

средно образование и четвърта степен на професионална 

квалификация придобита в професионален сержантски 

(старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от 

ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване 

на сержантско (старшинско) звание в професионален 

сержантски (старшински) колеж или учебен център

не се изисква П 01.12.2012 г.
не се 

изисква
4

5 Химик – разузнавач  

редник 3-ти клас,                        

редник 2-ри клас,                          

редник 1-ви клас

Химици - разузнавачи средно не се изисква П 01.12.2012 г.
не се 

изисква
2

6 Шофьор – химик 

редник 3-ти клас,                        

редник 2-ри клас,                          

редник 1-ви клас

Химици – разузнавачи и шофьори на автомобил средно

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат. "В"

СлП 01.12.2014 г.
не се 

изисква
4

7 Радиотелеграфист 

редник 3-ти клас,                        

редник 2-ри клас,                          

редник 1-ви клас

Специалисти по експлоатация на цифрови 

комуникационни системи и мрежи; Специалисти по 

експлоатация на  радио и сателитни системи

средно не се изисква П 01.12.2012 г.
не се 

изисква
1

14

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ  22280 - КОРЕН

Всичко във военно формирование 28330 - Смолян

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ  42600- МУСАЧЕВО

Всичко във военно формирование 42600 - Мусачево
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

„Началник на 

участък” в участък за 

подготовка на 

танкови и 

механизирани 

подразделения, 

тактически учения и 

ТУБС на полигонна 

команда в Учебен 

полигон „Корен”.

капитан,

старши лейтенант

Специалисти от мотопехотни  и танкови войски 
висше - ОКС „Бакалавър” по специалност от 

професионално направление „Военно дело”

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

С 01.06.2018 г.
не се 

изисква
1

2

„Младши 

електромеханик” в 

център за подготовка 

на танкови 

подразделения на 

участък за 

подготовка на 

танкови и 

механизирани 

подразделения, 

тактически учения и 

ТУБС в полигонна 

команда на Учебен 

полигон „Корен”.

редник 3-ти клас,                        

редник 2-ри клас,                          

редник 1-ви клас

Обслужващи специалисти - електротехник, силни токове

Средно-специално образование-електротехника

Свидетелство за 

управление на 

МПС кат."С"

СлП 01.02.2017 г.
не се 

изисква
1

2

1260

Всичко във военно формирование 22280 - Корен

ВСИЧКО ЗА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
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