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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Младши специалист в сектор "Транспортно 

осигуряване" на стопански блок в 

Многопрофилна болница за активно 

лечение - София на Болници във 

Военномедицинска академия

3332  3027 п6 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" и "D"

не се изисква 5212 Длъжности, съответващи на звание 

"Старши сержант" или "Сержант" 

РДКИ - 

"Поверително" 

2 Началник на медицински склад в складове 

на отдел "Логистика" в Административно-

стопански блок в Многопрофилна болница 

за активно лечение - Варна на Болници във 

Военномедицинска академия

3342  2018 п6 средно не се изисква не се изисква не се изисква 6782 Длъжности, съответващи на звание 

"Старшина" или "Старши сержант"

РДКИ - 

"Поверително" 

3 Началник на противопожарен склад в 

складове на отдел "Логистика" в 

Административно-стопански блок в 

Многопрофилна болница за активно 

лечение - Варна на Болници във 

Военномедицинска академия

3342  2018 п6 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7502 Длъжности, съответващи на звание 

"Старшина" или "Старши сержант"

РДКИ - 

"Поверително" 

I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)

1. СТРУКТУРИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

1.1 ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

София 1092, ул."Дякон Игнатий"№ 3, тел.(++359 2) 92 21000,факс.(++359 2) 9872274

РЕГИСТЪР

 НА ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ) И ВОЙНИЦИ (МАТРОСИ) КЪМ 01.12.2010 ГОДИНА
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
4 Старша медицинска сестра в медицински 

пункт на поделение 46690 - Пловдив в 

медицински пунктове на Военномедицинска 

академия към Многопрофилна болница за 

активно лечение - Пловдив

3341  4024 п6 бакалавър не се изисква Здравни грижи не се изисква 6762 Длъжности, съответващи на звание 

"Старшина" или "Старши сержант"

РДКИ - 

"Поверително" 

5 Старша медицинска сестра в медицински 

пункт на поделение 28880 - Белене в 

медицински пунктове на Военномедицинска 

академия към Многопрофилна болница за 

активно лечение - Плевен

3341  4024 п6 бакалавър не се изисква Здравни грижи не се изисква 6762 Длъжности, съответващи на звание 

"Старшина" или "Старши сержант"

РДКИ - 

"Поверително" 

6 Старши специалист в пункт за свръзки и 

първична обработка на информацията на 

поделение 28080 - Ловеч в медицински 

пунктове на Военномедицинска академия 

към Многопрофилна болница за активно 

лечение - Плевен

3342  3032 п6 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 4022   

5232

Длъжности, съответващи на звание 

"Старшина" или "Старши сержант"

РДКИ - "Секретно" Длъжността се 

овакантява на 

01.12.2010 г.

7 Старши специалист в отделение "Военен 

санитарен контрол и контрол на ДДД" на 

Научноприложен център по военна 

епидемиология и хигиена в Специализирани 

звена на Военномедицинска академия

3342  3032 п6 средно не се изисква не се изисква не се изисква 6772 Длъжности, съответващи на звание 

"Старшина" или "Старши сержант"

РДКИ - 

"Поверително" 

1 Старши специалист в сектор "Физическа, 

документална и персонална сигурност на 

информацията" в "Технически център по 

сигурност на информацията във ВС" в 

Комендантство - МО

2342 3015 п1        

п2        

п3        

п4

средно не се изисква не се изисква не се изисква 7702 

4011

Длъжности, съответстващи на 

звание "Старши сержант" и 

"Старшина"

РДКИ - "Секретно"; 

"NATO SECRET"

не се изисква не се изисква

1 Логистик на трета гвардейска рота в първи 

гвардейски батальон

2331 3004 п2 средно Курс за логистик не се изисква не се изисква 5022 Логистик на рота (батарея); 

Заместник-командир на взвод 

(група); Командир на отделение

РДКИ - 

"Поверително"

2 Оркестрант 3 група в ГПДО 2321 2003 п6 средно не се изисква ударни инструменти не се изисква 7522 Оркестрант 3 група; Оркестрант 2 

група

РДКИ - 

"Поверително"

3 Оркестрант 3 група в ГПДО 2321 2003 п6 средно не се изисква кларинет не се изисква 7522 Оркестрант 3 група; Оркестрант 2 

група

РДКИ - 

"Поверително"

1 Главен специалист в сектор "Материално 

осигуряване"

3221 3002 п2           

п3

средно Завършен курс не се изисква не се изисква 5232 Длъжности, съответстващи на 

звание "Офицерски кандидат"

РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "С"

2 Старши специалист в сектор "Материално 

осигуряване"

3342 3031 п2           

п3

средно Завършен курс не се изисква не се изисква 5232 Длъжности, съответстващи на 

звание "Старшина"

РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "С"

3 Старши специалист в сектор "Материално 

осигуряване"

3342 3031 п2           

п3

средно Завършен курс не се изисква не се изисква 5232 Длъжности, съответстващи на 

звание "Старшина"

РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "С"

1.3 НАЦИОНАЛНА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ

1.2 КОМЕНДАНТСТВО - МО

1.4 ВОЕННА АКАДЕМИЯ "Г.С.РАКОВСКИ"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
4 Технически сътрудник в сектор 

"Материално осигуряване"

3321 3009 п2           

п3

средно Завършен курс не се изисква не се изисква 5232 Длъжности, съответстващи на 

звание "Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "С"

5 Технически сътрудник в сектор 

"Материално осигуряване"

3321 3009 п2           

п3

средно Завършен курс не се изисква не се изисква 5232 Длъжности, съответстващи на 

звание "Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "С"

1 Оркестрант ІV група в Духов оркестър на 

поделение 52400 - В. Търново

3311 2002 п6 средно 

музикално 

образование

7522 Длъжности, съответстващи на 

звание "Младши сержант" 

РДКИ - 

"Поверително"

1 Завеждащ на регистратура за 

класифицирана информация в поделение 

18270 - Горна Малина

7342 3008 п4 средно не се изисква Курс за завеждащ 

регистратура за 

класифицирана информация

не се изисква 7712 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи  военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на ППЗОВСРБ; 

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи  военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Строго 

секретно"; "NATO 

SECRET"

2 Завеждащ хранилище в поделение 18270 - 

Горна Малина

7342 3012 п2           

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 4022 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи  военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на ППЗОВСРБ; 

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи  военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

1 Главен сержант на рота в поделение 52780 - 

София

7342 3006 п1             

п3             

п4              

п5

средно изисква се Курс за CIMIC Английски 

език                     

1-1-1-1

1022         

1212        

1312         

7042

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина" заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 33 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности изискващи 

военно звание "Старшина" заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 33 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"; 

"NATO SECRET"; 

"EURO SECRET"

2 Старшина на военен духов оркестър в 

поделение 24150 - Стара Загора

7341 3100 п2           

п6

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 7522 не се изисква определена Длъжността се 

овакантява на 

01.01.2011 г.

1.5 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

2. БЪЛГАРСКА АРМИЯ

2.1 СЪВМЕСТНО ОПЕРАТИВНО КОМАНДВАНЕ

2.2 СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
3 Главен сержант на батальон в поделение 

54140 - Стара Загора

7342 3006 п1          

п2          

п3          

п4           

п5

средно Курс за главен сержант Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5022 Главен "Сержант" на рота; Логистик; 

Заместник-командир на взвод

РДКИ - 

"Поверително"

4 Началник склад I категория в поделение 

54140 - Стара Загора

7341 3057 п2             

п3

средно Курс за началник склад Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

5022

Заместник-командир на взвод; 

Командир на отделение; Логистик

РДКИ - 

"Поверително"

5 Главен сержант на трета механизирана рота 

в поделение 52740 - Хасково

7342 3006 п1          

п2          

п3          

п4                

п5

средно Курс за професионална 

квалификация

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 7022

5232

Главен сержант, Заместник-

командир на взвод

РДКИ - 

"Поверително"

6 Главен сержант на противотанкова батарея в 

поделение 24150 - Ямбол

7342 3006 п1                             

п4           

п5

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 1602 Заместник-командир на взвод; 

Командир на отделение

РДКИ - 

"Поверително"

7 Завеждащ регистратура "НАTO и ЕС" в 

"Отделение по сигурността на 

информацията" на поделение 22160 - 

Плевен 

7342 3008 п1          

п2          

п3          

п4          

п5

средно не се изисква Курс за завеждащи 

регистратури

не се изисква 7022 Завеждащ регистратура за 

некласифицирана и класифицирана 

информация

РДКИ - "Секретно"; 

"NATO SECRET"

8 Главен сержант на бригада в поделение 

22160 - Плевен

7341 3004 п1 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 1022 не се изисква определена РДКИ - "Строго 

секретно"

9 Старши майстор в комуникационно-

информационен възел - Шумен на 

поделение 22160 - Плевен 

7341 3076    п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4102 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

10 Старши механик-регулировчик в 

разузнавателна рота на поделение 22160 - 

Плевен

7342 3080 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5222

5212

5232

не се изисква определена

11 Главен сержант на инженерна рота за обща 

поддръжка в поделение 22160 - Плевен

7342 3006 п1          

п3          

п4            

п5

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

7222

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Курс за 

професионална 

квалификация

12 Главен сержант на транспортна рота в 

поделение 26140 - Плевен

7342 3006 п1              

п2           

п3

средно Курс за старшини на 

роти

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+Е"

не се изисква 7022 Заместник-командир на взвод

13 Главен сержант на втора 122 мм самоходна 

артилерийска батарея в поделение 42910 - 

Шумен

7342 3006 п1            

п2           

п3          

п4          

п5

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 1502  

7022

не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

14 Старши механик-регулировчик в трета 122 

мм самоходна артилерийска батарея  на 

поделение 42910 - Шумен

7342 3080 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+Е"

не се изисква 5222

5232

не се изисква определена

15 Завеждащ на хранилище във второ 

отделение за подвоз на твърди товари на 

транспортен взвод в рота за логистично 

осигуряване на поделение 54060 - Шумен

7342 3012 п1             

п2          

п3          

п4           

п5

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 4072

5022

5232

7422

7232

7462

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Курс за "Завеждащ 

хранилища"

4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
16 Главен сержант на щабна рота в поделение 

38680 - Карлово

7342 3006 п3           

п4

средно не се изисква не се изисква не се изисква 1022

5232

7022

Длъжности за военнослужещи в 

обхвата на военно звание "Сержант", 

изпълнили изискванията на чл. 21 и 

чл. 42 и чл. 43 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

17 Завеждащ хранилище за ГСМ за район № 2 - 

Казанлък в отделение "Складове" на 

логистичен взвод в домакинска рота на 

поделение 38680 - Карлово

7342 3012 п3          

п4

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5232

5412

Длъжности за военнослужещи в 

обхвата на военно звание "Сержант", 

изпълнили изискванията на чл. 21 и 

чл. 42 и чл. 43 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

18 Завеждащ хранилище с ГСМ в отделение 

"Складове" на първи логистичен взвод в 

домакинска рота на поделение 38680 - 

Карлово

7342 3012 п3            

п4

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5232

5412

Длъжности за военнослужещи в 

обхвата на военно звание "Сержант", 

изпълнили изискванията на чл. 21 и 

чл. 42 и чл. 43 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

19 Завеждащ хранилище в отделение 

"Складове" на първи логистичен взвод в 

домакинска рота на поделение 38680 - 

Карлово

7342 3012 п3          

п4

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5232

5022

Длъжности за военнослужещи в 

обхвата на военно звание "Сержант", 

изпълнили изискванията на чл. 21 и 

чл. 42 и чл. 43 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

20 Старши механик-регулировчик в първо 

хранилище за съхранение на БТТ на първа 

група за съхранение на БТТ в поделение 

34200 - Шумен

7342 3080 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"; Курс 

за "Механик регулировчик 

на БТТ"

не се изисква 5222

5232

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина" или "Старши 

сержант", изпълнили изискванията  

на чл. 19, т. 2 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

21 Старши механик-регулировчик във второ 

хранилище за съхранение на БТТ на втора 

група за съхранение на БТТ в поделение 

34200 - Шумен

7342 3080 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"; Курс 

за "Механик регулировчик 

на БТТ"

не се изисква 5222

5232

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина" или "Старши 

сержант", изпълнили изискванията  

на чл. 19, т. 2 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

22 Завеждащ хранилище в хранилище за 

съхранение на инженерна, химическа, 

свързочна, тилова и ремонтна техника на 

втора група за съхранение на БТТ на 

поделение 34200 - Шумен

7342 3012 п2                

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"; Курс 

за "Завеждащ хранилища"

не се изисква 5222

5232

7292

7302

7462

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина" или "Старши 

сержант", изпълнили изискванията  

на чл. 19, т. 2 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

23 Завеждащ хранилище във второ хранилище 

за съхранение на АТТ на група за 

съхранение на АТТ в поделение 34200 - 

Шумен

7342 3012 п2            

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"; Курс 

за "Завеждащ хранилища"

не се изисква 5222

5232

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина" или "Старши 

сержант", изпълнили изискванията  

на чл. 19, т. 2 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

24 Завеждащ хранилище в първо хранилище за 

съхранение на АТТ на група за съхранение 

на АТТ в поделение 34200 - Шумен

7342 3012 п2            

п3 

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"; Курс 

за "Завеждащ хранилища"

не се изисква 5222

5232

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина" или "Старши 

сержант", изпълнили изискванията  

на чл. 19, т. 2 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

25 Завеждащ хранилище в хранилище за 

съхранение на техника на САДН, ЗРАДН и 

СМХ на първа група за съхранение на 

артилерийски системи в поделение 34200 - 

Шумен

7342 3012 п2          

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"; Курс 

за "Завеждащ хранилища"

не се изисква 5222

5232

5122

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина" или "Старши 

сержант", изпълнили изискванията  

на чл. 19, т. 2 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

Длъжността се 

овакантява на

25.01.2011 г.
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
26 Завеждащ хранилище в хранилище за 

съхранение на БМ - 21 "Град" на втора 

група за съхранение на артилерийски 

системи в поделение 34200 - Шумен

7342 3012 п2          

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"; Курс 

за "Завеждащ хранилища"

не се изисква 5222

5232

5122

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина" или "Старши 

сержант", изпълнили изискванията  

на чл. 19, т. 2 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

27 Главен сержант в първа танкова рота на 

поделение 26240 - Сливен

7342 3006 п1        

п3         

п4        

п5

средно Курс за професионална 

квалификация

Танково-строеви, 

мотопехотни войски

не се изисква 5232        

1212

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

28 Главен сержант в трета танкова рота на 

поделение 26260 - Сливен

7342 3006 п1            

п2           

п3         

п4          

п5

средно Курс за професионална 

квалификация

Танково-строеви, 

мотопехотни войски

не се изисква 1212        

5232

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

29 Началник на склад І категория в складова 

база на рота за логистично осигуряване в 

поделение 34340 - София

7341 3057 п2           

п3

средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5222             

5232

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Курс за длъжностна 

квалификация

30 Началник на склад І категория в складова 

база на рота за логистично осигуряване в 

поделение 34340 - София

7341 3057 п2            

п3

средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 1022        

4072                

5232 

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Курс за длъжностна 

квалификация

31 Началник на стрелбище в полигонна 

команда на щабна рота в поделение 34340 - 

София

7342 3059 п3 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 7652

5232

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Длъжността се 

овакантява от 

29.12.2010 г.

32 Завеждащ на регистратура за 

некласифицирана информация в поделение 

24490 - Асеновград

7342 3008 п3                

п4

средно ПСК - "Администратор" Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

7712

не се изисква определена РДКИ - "Секретно" Курс за длъжностна 

квалификация

33 Старши механик-регулировчик в трета 

оръдейна батарея на поделение 52130 - 

Асеновград

7342 3080 п3 средно ПСК - "Техник" Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5212

5232

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

Курс за длъжностна 

квалификация

34 Главен сержант на първа реактивна 

артилерийска батарея в поделение 52340 - 

Асеновград

7342 3006 п1            

п4           

п5

средно ПСК - "Сержант- 

командир"

Курс за главни сержанти на 

подразделенията и частите 

от СВ

не се изисква 1522 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

35 Старши механик-регулировчик в щабна 

батарея на поделение 52340 - Асеновград

7342 3080 п3 средно ПСК - "Техник" Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5212

5232

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

Курс за длъжностна 

квалификация

36 Старши механик-регулировчик в щабна 

батарея на поделение 52180 - Асеновград

7342 3080 п3 средно ПСК - "Техник" Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

5212

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

Курс за длъжностна 

квалификация

37 Главен сержант на втора противотанкова 

батарея ПТУРК "Конкурс" в поделение 

36540 - Асеновград

7342 3006 п1             

п4           

п5

средно ПСК - "Сержант- 

командир"

Курс за инструктори по 

общовойскова подготовка

не се изисква 1602 Заместник-командир на взвод РДКИ - 

"Поверително"

38 Главен сержант на поделение 24620 - 

Свобода

7342 3005 п1 средно не се изисква Курс за главен сержант не се изисква 1312

7022

Главен "Сержант" на батальон 

(рота); Заместник-командир на 

разузнавателен взвод; Заместник-

командир на HUMINT група; 

Старши радиоразузнавач; Старши 

оператор

РДКИ - 

"Поверително"

39 Главен сержант на разузнавателен батальон 

в поделение 24620 - Свобода

7342 3006 п1          

п4           

п5

средно не се изисква Курс за главен сержант не се изисква 1312

7022

Главен "Сержант" на  рота; 

Заместник-командир на 

разузнавателен взвод; Заместник-

командир на HUMINT група

РДКИ - 

"Поверително"

6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
40 Главен сержант на първа разузнавателна 

рота в разузнавателен батальон на 

поделение 24620 - Свобода 

7342 3006 п1          

п4          

п5

средно не се изисква Курс за главен сержант не се изисква 1312

7022

Заместник-командир на 

разузнавателен взвод; Заместник-

командир на HUMINT група

РДКИ - 

"Поверително"

41 Главен сержант на втора разузнавателна 

рота в разузнавателен батальон на 

поделение 24620 - Свобода

7342 3006 п1             

п4            

п5

средно не се изисква Курс за главен сержант не се изисква 1312 Заместник-командир на 

разузнавателен взвод; Заместник-

командир на HUMINT група

РДКИ - 

"Поверително"

42 Началник на четвърта станция за КВ 

механичен прехват (Р-349 М) във взвод за 

сигнално разузнаване на първа рота за КВ и 

УКВ електронна война в батальон за 

електронна война на поделение 24620 - 

Свобода

7342 3047 п1          

п3

средно Електронно разузнаване 

и борба

Експлоатация и ремонт на 

радиотехническа, 

информационна и 

компютърна техника или 

електронно разузнаване и 

борба

Балкански 

езици                 

1-1-1-1

1322 Старши радиоразузнавач РДКИ - "Секретно"

43 Завеждащ на хранилище в рота за 

логистична поддръжка на поделение 24620 - 

Свобода

7342 3012 п2        

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

5412

Логистик РДКИ - 

"Поверително"

44 Старши писар в отделение "Личен състав" 

на поделение 28880 - Белене

7342 3083 п4 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 7032 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

45 Главен сержант на инженерна рота за 

хоризонтални конструкции в 54-ти 

инженерен батальон на поделение 28880 - 

Белене

7342 3006 п1          

п3          

п4           

п5

средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

7222

не се изисква определена

46 Старши специалист - първа степен по ЯХБЗ 

и Е в отделение G 7 "Бойна подготовка" на 

поделение 32990 - Пловдив

7341 3087 п5 средно изисква се не се изисква не се изисква 7422

7432

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Длъжността се 

овакантява на 

01.01.2011 г.

47 Главен сержант на рота "Алфа" в поделение 

32990 - Пловдив

7342 3006 п1 средно изисква се не се изисква не се изисква 1402 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

48 Главен сержант на първа рота в поделение 

54120 - Пловдив

7342 3006 п1 средно изисква се не се изисква не се изисква 1402 Главен "Сержант" на рота "СпС"; 

Заместник-командир на взвод "СпС"

РДКИ - "Секретно" да притежава 

летателна годност

49 Главен сержант на трета рота в поделение 

54120 - Пловдив

7342 3006 п1 средно изисква се не се изисква не се изисква 1402 Главен "Сержант" на рота "СпС"; 

Заместник-командир на взвод "СпС"

РДКИ - "Секретно" да притежава 

летателна годност

50 Старши специалист по скатаване на 

парашути в рота за специална подготовка на 

поделение 48650 - Пловдив

7341 3087 п1 средно изисква се не се изисква не се изисква 1402 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

51 Главен сержант на рота в поделение 36620 - 

София

7342 3006 п1 средно не се изисква не се изисква 7022

1312

4032

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

52 Главен сержант на рота за специални работи 

на поделение 52410 - Пловдив

7342 3006 п1            

п2          

п3               

п4           

п5

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

5042

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина" или "Старши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

Курс за "Заместник-

командири на 

взводове и 

приравнени"

53 Старши специалист по транспортиране на 

имущества в евакотрайлерен взвод на 

поделение 46700 - Сливен

7342 3088 п2          

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "Д+Е"

не се изисква 5222

5232

не се изисква определена

54 Старши специалист по ремонт на ОП и ЕОП 

в отделение за ремонт на ОП и ЕОП на цех 

за ремонт на РАВ и РТЛ в поделение 46700 - 

Сливен

7342 3088 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

5122

не се изисква определена

7
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
55 Заместник-началник на сектор за подготовка 

на подразделения за ЯХБЗ в поделение 

32450 - Мокрен

7342 3018 п1         

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5232

7422

7432

7442 

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

56 Заместник-командир на взвод, той и 

командир на отделение във взвод за 

логистично осигуряване на поделение 28610 

- София

7331 3005 п1 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5212

5232

Командир на отделение РДКИ - 

"Поверително"

57 Старши специалист в трети бригаден модул 

на поделение 52780 - София

7331 3093 п3 средно изисква се Курс за CIMIC не се изисква 5232

5022

7042

1022

1212

4102

4122

7022

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина" заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 33 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности изискващи 

военно звание "Старшина" заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 33 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"; 

"NATO SECRET"; 

"EURO SECRET"

58 Логистик на инженерно-сапьорна рота в 

поделение 24150 - Стара Загора

7331 3015 п2 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 5232

7222

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

59 Заместник-командир на взвод за инженерни 

заграждения, той и командир на първо 

отделение в инженерно-сапьорна рота на 

поделение 24150 - Стара Загора

7331 3005 п1           

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 7222 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

60 Заместник-командир на взвод за ремонт на 

свързочна техника, ТС-ЯХБЗ и други видове 

техника, той и командир на отделение в 

поделение 54140 - Стара Загора

7331 3005 п1           

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

4062

Командир на отделение за ремонт РДКИ - 

"Поверително"

61 Заместник-командир на взвод за подвоз на 

товари, той и командир на отделение в 

поделение 54140 - Стара Загора

7331 3005 п1           

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+Е", 

Водач на трайлер

не се изисква 5232

5122

Заместник-командир на взвод, 

Командир на отделение

РДКИ - 

"Поверително"

62 Заместник-командир на разузнавателен 

взвод в щабна рота на поделение 52740 - 

Хасково

7331 3004 п1 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 1312 Заместник-командир на взвод; 

Командир на отделение

РДКИ - 

"Поверително"

63 Заместник-командир на взвод, той и 

командир на първо отделение в първи 

механизиран взвод на втора механизирана 

рота в поделение 52740 - Хасково

7331 3005 п1 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 1022 Заместник-командир на взвод; 

Командир на отделение

РДКИ - 

"Поверително"

64 Заместник-командир на взвод, той и 

командир на първи разчет във втори огневи 

взвод на 120 мм самоходна минохвъргачна 

батарея в поделение 52740 - Хасково 

7331 3005 п1 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 1532 Заместник-командир на взвод; 

Командир на отделение

РДКИ - 

"Поверително"

65 Логистик на зенитно-артилерийска батарея 

ЗУ-23-2 в поделение 54050 - Хасково

7331 3015 п2 средно Курс за професионална 

квалификация

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

1722

5022

Логистик та рота /батарея/ РДКИ - 

"Поверително"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
66 Заместник-командир на първи зенитно-

ракетен взвод, той и командир на първо 

отделение в зенитно-ракетна батарея 

"Стрела 2М" на поделение 54050 - Хасково 

7331 3005 п1 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 1712 Заместник-командир на взвод; 

Командир на отделение/разчет/

РДКИ - 

"Поверително"

67 Логистик на противотанкова батарея в 

поделение 24150 - Ямбол

7331 3015 п2 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 5232

1602

Заместник-командир на взвод; 

Командир на отделение

РДКИ - 

"Поверително"

68 Заместник-командир на свързочен взвод, 

той и командир на първи екипаж на КЩМ в 

щабна рота на поделение 52590 - Ямбол

7331 3005  п1 средно Курс за длъжностна 

квалификация

не се изисква не се изисква 4032 Командир на отделение; Заместник-

командир на взвод

РДКИ - 

"Поверително"

69 Логистик на трета самоходна артилерийска 

батарея в поделение 54100 - Ямбол

7331 3015 п2 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 5232

1502

5022

Заместник-командир на взвод; 

Командир на отделение

70 Логистик на разузнавателна рота в 

поделение 22160 - Плевен

7331 3015 п2 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 1312

5232

не се изисква определена

71 Заместник-командир на взвод за управление 

и анализ на информацията, той и командир 

на пост за приемане и анализ на данни от 

въздушното разузнаване в разузнавателна 

рота на поделение 22160 - Плевен 

7331 3005 п1          средно не се изисква Курс за заместник-командир 

на свързочен взвод

не се изисква 4032 командир на свързочно отделение РДКИ - 

"Поверително"

72 Заместник-командир на радиорелеен взвод, 

той и командир на екипаж  в свързочна рота 

на поделение 22160 - Плевен

7331 3005 п1          

п3

средно не се изисква Курс за заместник-

командири на взводове и 

приравнени

не се изисква 4042 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

73 Заместник-командир на взвод за далечна 

свръзка в свързочна рота на поделение 

22160 - Плевен

7331 3005 п1               

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 4022 не се изисква определена

74 Заместник-командир на хидротехнически 

взвод, той и командир на вододобивно 

отделение в инженерна рота за обща 

поддръжка на поделение 22160 - Плевен 

7331 3004 п1 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+Е"

не се изисква 5232

7262

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Курс за "Заместник-

командири на 

взводове и 

приравнени"

75 Заместник-командир на щабен взвод, той и 

командир на инженерно-разузнавателно 

отделение в инженерна рота за бойна 

поддръжка на поделение 22160 - Плевен 

7331 3005 п1 средно не се изисква Курс за заместник-

командири на взводове и 

приравнени

не се изисква 7222 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

76 Заместник-командир на взвод за специална 

и санитарна обработка, той и командир на 

отделение за санитарна обработка в рота за 

ядрена, химическа и биологическа защита 

на поделение 22160 - Плевен

7331 3005 п1             

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 7442

5232

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Курс за "Заместник-

командири на 

взводове и 

приравнени"

77 Оркестрант І група в Представителен духов 

оркестър на Сухопътните войски в 

поделение 22160 - Плевен

7332 3049 п6 средно не се изисква Курс за военен оркестрант не се изисква 7522 не се изисква определена

78 Оркестрант І група в Представителен духов 

оркестър на Сухопътните войски в 

поделение 22160 - Плевен

7332 3049 п6 средно не се изисква Курс за военен оркестрант не се изисква 7522 не се изисква определена

79 Завеждащ регистратура за класифицирана и 

некласифицирана информация на поделение 

42800 - Плевен

7332 3003 п1         

п4

средно Курс за завеждащи 

регистратури

Удостоверение за 

компютърна грамотност

не се изисква 7022 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

80 Логистик на щабна рота в поделение 42800 - 

Плевен

7331 3015 п2 средно Курс за логистици на 

роти и приравнени

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5022

5232

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
81 Заместник-командир на трети механизиран 

взвод, той и командир на първо 

механизирано отделение в първа 

механизирана рота на поделение 42800 - 

Плевен

7331 3005 п1 средно Курс за заместник-

командири на роти и 

приравнени

не се изисква не се изисква 1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

82 Логистик на втора механизирана рота в 

поделение 42800 - Плевен

7331 3015 п2 средно Курс за логистици на 

роти и приравнени

не се изисква не се изисква 1022

5232

5022

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

83 Заместник-командир на зенитно-ракетен 

взвод, той и командир на първо зенитно-

ракетно отделение в поделение 42800 - 

Плевен

7331 3005 п1 средно Курс за заместник-

командири на взводове и 

приравнени

не се изисква не се изисква 1712 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

84 Старши специалист по тактика в отделение 

"Тактическо" на поделение 26140 - Плевен

7332 3094 п4 средно Курс за заместник-

командири на взводове и 

приравнени

не се изисква не се изисква 7022 Командир на отделение; Заместник-

командир на взвод

РДКИ - 

"Поверително"

Длъжността се 

овакантява на 

01.01.2011 г.

85 Старши специалист по логистика в 

отделение "Логистика" на поделение 26140 - 

Плевен

7332 3094 п2          

п3

средно Курс за заместник-

командири на взводове и 

приравнени

не се изисква не се изисква 4042 Командир на отделение; Заместник-

командир на взвод

РДКИ - 

"Поверително"

86 Заместник-командир на взвод, той и 

командир на първо отделение за подвоз на 

твърди товари във взвод за подвоз на твърди 

товари на транспортна рота в поделение 

26140 - Плевен

7331 3005 п1               

п3

средно Курс за заместник-

командири на взводове и 

приравнени

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5112

5122

5232

Командир на отделение

87 Заместник-командир на взвод, той и 

командир на отделение "Верижни влекачи" 

във взвод за евакуация на ремонтна рота в 

поделение 26140 - Плевен

7331 3005 п1               

п3

средно Курс за заместник-

командири на взводове и 

приравнени

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232 Командир на отделение

88 Заместник-командир на взвод, той и 

командир на първо домакинско отделение 

във втори домакински взвод на домакинска 

рота в поделение 26140 - Плевен

7331 3005 п1            

п3

средно Курс за заместник-

командири на взводове и 

приравнени

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+Е"

не се изисква 5022

5232

Командир на отделение РДКИ - 

"Поверително"

Длъжността се 

овакантява на 

01.01.2011 г.

89 Логистик в щабна рота на поделение 26140 - 

Плевен

7331 3015 п2 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+Е"

не се изисква 5022

5232

Командир на отделение; Заместник-

командир на взвод

90 Заместник-командир на взвод ЗУ-23-2, той и 

командир на първи разчет на ЗУ-23-2 в 

щабна рота на поделение 38220 - Плевен

7331 3005 п1 средно не се изисква Курс за заместник-

командири на взводове и 

приравнени

не се изисква 1722 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант" и 

"Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

91 Старши техник в разчет на станция за 

разузнаване на нисколетящи цели П - 19 на 

взвод за разузнаване и управление в щабна 

рота на поделение 38220 - Плевен

7332 3096 п3           

п4

средно не се изисква Курс за командири на 

отделения и приравнени

не се изисква 1732 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант" и 

"Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

92 Заместник-командир на свързочен взвод, 

той и командир на първи екипаж на 

радиостанция Р-142Н в щабна рота на 

поделение 38220 -  Плевен

7331 3005 п1 средно не се изисква Курс за заместник-

командири на взводове и 

приравнени

не се изисква 4032 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант" и 

"Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

93 Старши техник в станция за разузнаване на 

нисколетящи цели П-19  на взвод за 

разузнаване и управление на ПВО в щабна 

рота на поделение 38220 -  Плевен

7332 3096 п3           

п4

средно не се изисква Курс за командири на 

отделения и приравнени

не се изисква 1732 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант" и 

"Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
94 Старши техник на БМ  във  втори разчет на 

БМ-9А33БМЗ  на първа зенитно-ракетна 

батарея "ОСА - М" в поделение 38220 - 

Плевен

7332 3096 п3           

п4

средно не се изисква Курс за оператор на бойна 

машина 9А33БМ3

не се изисква 1712 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант" и 

"Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

95 Старши техник на БМ  в четвърти разчет на 

БМ-9А33БМЗ  на първа зенитно-ракетна 

батарея в поделение 38220 - Плевен

7332 3096 п3           

п4

средно не се изисква Курс за оператор на бойна 

машина 9А33БМ3

не се изисква 1712 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант" и 

"Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

96 Логистик на втора зенитно-ракетна батарея 

"ОСА-М" в поделение 38220 - Плевен

7331 3015   п2 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5232

5022

1712

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант" и 

"Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

97 Старши техник на БМ във втори разчет на 

БМ-9А33БМЗ на втора зенитно-ракетна 

батарея "ОСА - М" в поделение 38220 - 

Плевен

7332 3096 п3            

п4

средно не се изисква Курс за оператор на бойна 

машина 9А33БМ3

не се изисква 1712 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант" и 

"Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

98 Старши техник на БМ  в трети разчет на БМ-

9А33БМЗ на втора зенитно-ракетна батарея 

"ОСА - М" в поделение 38220 - Плевен

7332 3096 п3            

п4

средно не се изисква Курс за оператор на бойна 

машина 9А33БМ3

не се изисква 1712 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант" и 

"Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

99 Старши техник на БМ в четвърти разчет на 

БМ-9А33БМЗ на втора зенитно-ракетна 

батарея "ОСА - М" в поделение 38220 - 

Плевен

7332 3096 п3            

п4

средно не се изисква Курс за оператор на бойна 

машина 9А33БМ3

не се изисква 1712 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант" и 

"Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

100 Заместник-командир на взвод за проверка и 

съхранение на технологично оборудване, 

той и командир на разчет за проверка в 

техническа батарея за ракети 9М33М3 в 

поделение 38220 - Плевен

7331 3005 п1 средно не се изисква Курс за заместник-

командири на взводове и 

приравнени

не се изисква 1752

1782

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант" и 

"Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

101 Заместник-командир на взвод за съхранение 

и подвоз на ЗУР, той и командир на 

отделение за подвоз на ракети в техническа 

батарея за ракети 9М33М3 в поделение 

38220 - Плевен

7331 3005 п1 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 1752

5232

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант" и 

"Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

Курс за "Заместник-

командири на 

взводове и 

приравнени"

102 Заместник-командир на взвод ЗУ-23-2, той и 

командир на първи разчет на ЗУ-23-2 в 

техническа батарея за ракети 9М33М3 на 

поделение 38220 -  Плевен

7331 3005 п1 средно не се изисква Курс за заместник-

командири на взводове и 

приравнени

не се изисква 1722 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант" и 

"Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

103 Логистик на първа 122 мм самоходна 

артилерийска батарея в поделение 42910 - 

Шумен 

7331 3015 п2 средно Курс за логистици на 

батареи

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+Е"

не се изисква 1502

5232

5022

 Командир на разчет РДКИ - 

"Поверително"

104 Заместник-командир на взвод за разузнаване 

и управление, той и командир на ЕППУО 

"Вулкан" в първа 122 мм самоходна 

артилерийска батарея на поделение 42910 - 

Шумен

7331 3005 п1 средно Курс за заместник-

командири на взводове и 

приравнени

не се изисква не се изисква 1542

1552

 Командир на разчет РДКИ - 

"Поверително"

105 Завеждащ на регистратура за 

класифицирана и некласифицирана 

информация в поделение 54060 - Шумен

7332 3003 п3          

п4

средно не се изисква Курс за завеждащи 

регистратури

не се изисква 7712 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
106 Заместник-командир на първи механизиран 

взвод, той и командир на първо механизрано 

отделение във втора механизирана рота на 

поделение 54060 - Шумен

7331 3005 п1 средно не се изисква Курс за заместник-

командири на взводове и 

приравнени

не се изисква 1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

107 Заместник-командир на трети механизиран 

взвод, той и командир на първо 

механизирано отделение във втора 

механизирана рота на поделение 54060 - 

Шумен

7331 3005 п1 средно не се изисква Курс за заместник-

командири на взводове и 

приравнени

не се изисква 1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

108 Заместник-командир на втори механизиран 

взвод, той и командир на първо 

механизирано отделение  в трета 

механизирана рота на поделение 54060 - 

Шумен

7331 3005 п1 средно не се изисква Курс за заместник-

командири на взводове и 

приравнени

не се изисква 1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

109 Заместник-командир на трети механизиран 

взвод, той и командир на първо 

механизирано отделение  в трета 

механизирана рота на поделение 54060 - 

Шумен

7331 3005 п1 средно не се изисква Курс за заместник-

командири на взводове и 

приравнени

не се изисква 1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

110 Старши специалист по КИС в отделение 

КИС на поделение 52380 - Враца 

7332 3094 п3 средно Комуникационни и 

информационни системи

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 4032

4072

4102

5232

Комуникационно-информационни РДКИ - "Секретно"

111 Заместник-командир на втори механизиран 

взвод, той и командир на първо отделение в 

първа механизирана рота на поделение 

52380 - Враца 

7331 3005 п1 средно Курс за длъжността 

"Заместник-командир на 

взвод"

не се изисква не се изисква 1022 Зместник-командир на взвод; 

Командир на отделение

РДКИ - 

"Поверително"

112 Заместник-командир на зенитно-ракетен 

взвод, той и командир на отделение в 

поделение 52380 - Враца 

7331 3005 п1 средно Курс за длъжността 

"Заместник-командир на 

взвод"

не се изисква не се изисква 1712 Зместник-командир на взвод; 

Командир на отделение

РДКИ - 

"Поверително"

113 Логистик на разузнавателна рота в 

поделение 34750, гарнизон - Казанлък

7331 3015 п2 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1312

5232

Длъжности за военнослужещи в 

обхвата на военно звание "Сержант", 

изпълнили изискванията на чл. 21 и 

чл. 42 и чл. 43 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

114 Заместник-командир на четвърти 

разузнавателен взвод в разузнавателна рота 

на поделение 34750, гарнизон - Казанлък

7331 3004 п1           

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 1312 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

115 Главен сержант на щабна рота в поделение 

34840 - Карлово

7342 3006 п1            

п2           

п3               

п5

средно не се изисква не се изисква не се изисква 1022

5232

Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

116 Старши оператор в трети разчет на трета 

зенитно-ракетна батарея в поделение 48340 - 

Карлово

7331 3078  п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5232

1712

Длъжности, изискващи звание 

"Младши сержант" или "Сержант", 

изпълнили изискванията на чл. 19, т. 

2 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
117 Замесник-командир на свързочен взвод, той 

и командир на първи подвижен команден 

пункт в щабна рота на поделение 22180 - 

Казанлък

7331 3005 п1          

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 4032 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

118 Заместник-командир на взвод, той и 

командир на първо механизирано отделение 

в трети механизиран взвод на втора 

механизирана рота в поделение 22180 - 

Казанлък

7331 3005 п1             

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 1022 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

119 Заместник-командир на взвод за разузнаване 

и управление, той и командир на екипаж във 

втора самоходна артилерийска батарея на 

поделение 38640 - Казанлък

7331 3005 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1542

1552

Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

120 Заместник-командир на взвод за 

преподготовка на резервисти от 

механизираните подразделения в рота за 

осигуряване на учебния процес на 

поделение 34200 - Шумен

7331 3004 п1 средно не се изисква Курс за заместник-

командири на взводове и 

приравнени

не се изисква 1022 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина" или "Старши 

сержант", изпълнили изискванията  

на чл. 19, т. 2 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

121 Заместник-командир на взвод, той и 

командир на отделение в първи взвод на 

трета рота в център за подготовка на 

войници за назначаването им на сержантски 

длъжности и на сержанти в Управлението на 

поделение 22220 - Сливен

7331 3005 п1 средно Курс за професионална 

квалификация

Танкови войски -  строеви, 

технически

не се изисква 4032        

5242

Командир на танк; Командир на 

отделение

РДКИ - 

"Поверително"

122 Заместник-командир на взвод, той и 

командир на екипаж в трети танков взвод на 

първа танкова рота на поделение 22270 - 

Сливен

7331 3005 п1 средно Курс за професионална 

квалификация

Танкови войски -  строеви, 

технически

не се изисква 1212 Командир на танк; Командир на 

отделение

РДКИ - 

"Поверително"

123 Логистик във втора танкова рота на 

поделение 22270 - Сливен

7331 3015 п2 средно Курс за професионална 

квалификация

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232       

5222       

5242

Заместник-командир на взвод; 

Командир на танк (отделение)

РДКИ - 

"Поверително"

124 Заместник-командир на взвод, той и 

командир на отделение в свързочен взвод на 

поделение 26240 - Сливен

7331 3005 п1 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 4032 Командир на отделение РДКИ - 

"Поверително"

125 Заместник-командир на взвод, той и 

командир на екипаж във втори танков взвод 

на трета танкова рота на поделение 26260 - 

Сливен

7331 3005 п1 средно Курс за професионална 

квалификация

Танково-строеви, 

мотопехотни войски

не се изисква 1212 Командир на танк; Командир на 

отделение

РДКИ - 

"Поверително"

126 Заместник-командир на взвод за логистично 

осигуряване, той и командир на отделение 

за подвоз на течни товари в рота за 

логистично осигуряване на поделение 34340 

- София

7331 3005 п1 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5412                    

5232

Командир на отделение РДКИ - 

"Поверително"

Курс за длъжностна 

квалификация

Длъжността се 

овакантява от 

11.12.2010 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
127 Заместник-командир на ремонтен взвод, той 

и командир на отделение за ремонт на АТТ, 

БТТ, свързочна и инженерна техника в рота 

за логистично осигуряване на поделение 

34340 - София

7331 3005 п1 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5222              

5232

Командир на отделение РДКИ - 

"Поверително"

Курс за длъжностна 

квалификация

128 Заместник-командир на втори механизиран 

взвод, той и командир на отделение в първа 

механизирана рота на поделение 26400 - 

Благоевград

7331 3005 п1 средно съгласно ВОС Курс за длъжностна 

квалификация

не се изисква 1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

129 Заместник-командир на трети механизиран 

взвод, той и командир на отделение в първа 

механизирана рота на поделение 26400 - 

Благоевград

7331 3005 п1 средно съгласно ВОС Курс за длъжностна 

квалификация

не се изисква 1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Длъжността се 

овакантява от 

01.01.2011 г.

130 Заместник-командир на взвод, той и 

командир на първо отделение АПНГ във 

взвод за разузнаване и управление на щабна 

батарея в поделение 52130 - Асеновград 

7331 3005 п1 средно ПСК - "Сержант- 

командир"

Курс за заместник-

командири на взводове и 

приравнени

не се изисква 1542 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

131 Заместник-командир на взвод, той и 

командир на четвърти разчет във втори 

огневи взвод на първа оръдейна батарея в 

поделение 52130 - Асеновград 

7331 3005 п1 средно ПСК - "Сержант- 

командир"

Курс за заместник-

командири на взводове и 

приравнени

не се изисква 1512 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

132 Заместник-командир на взвод, той и 

командир на първи разчет в първи огневи 

взвод на първа оръдейна батарея в 

поделение 52130 - Асеновград 

7331 3005 п1 средно ПСК - "Сержант- 

командир"

Курс за заместник-

командири на взводове и 

приравнени

не се изисква 1512 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

133 Заместник-командир на взвод, той и 

командир на четвърти разчет във втори 

огневи взвод на трета оръдейна батарея в 

поделение 52130 - Асеновград 

7331 3005 п1 средно ПСК - "Сержант- 

командир"

Курс за заместник-

командири на взводове и 

приравнени

не се изисква 1512 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

134 Заместник-командир на взвод за подвоз на 

твърди товари, той и командир на отделение 

за подвоз на бойни припаси в рота за подвоз 

и материално осигуряване на поделение 

52260 - Асеновград

7331 3005 п1            

п3

средно ПСК - "Сержант- 

командир"

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+Е"; 

Курс "Заместник-командири 

на взводове и приравнени"

не се изисква 5232

5212

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

135 Заместник-командир на щабен взвод, той и 

командир на екипаж на КЩМ Р-142 

"Деймос" в щабна рота  на поделение 52260 - 

Асеновград

7331 3005 п1           

п3

средно ПСК - "Сержант- 

командир"

Курс за заместник-

командири на взводове и 

приравнени

не се изисква 4032 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

136 Старши механик-регулировчик в поделение 

52280 - Асеновград

7332 3075  п3 средно ПСК - "Техник" Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5212

5232

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

Курс за длъжностна 

квалификация

137 Заместник-комадир на  взвод за разузнаване 

и управление, той и командир на отделение 

"Артилерийска предна наблюдателна група" 

в батарея  за артилерийско разузнаване на 

поделение 38630 - Асеновград

7331 3005 п1 средно ПСК - "Сержант- 

командир"

не се изисква не се изисква 1542 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

138 Заместник-командир на метеорологичен 

взвод, той и командир на първо 

метеорологично отделение в щабна батарея 

на поделение 38630 - Асеновград

7331 3005 п1 средно ПСК - "Сержант- 

командир"

не се изисква не се изисква 1572 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
139 Началник на първи екипаж на апаратна П-

257-12 К в радиорелейно-кабелен взвод на 

свързочна рота в  поделение 38630 - 

Асеновград 

7332 3017 п3 средно ПСК - "Сержант-

командир"

не се изисква не се изисква 4022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

140 Заместник-командир, той и командир на 

първи разчет във втори противотанков взвод 

на трета противотанкова батарея ПТУРК 

"Конкурс" в поделение 36540 - Асеновград

7331 3005 п1 средно ПСК - "Сержант- 

командир"

Курс за заместник-

командири на взводове и 

приравнени

не се изисква 1602 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

141 Заместник-командир на взвод, той и 

командир на първи разчет във втори 

противотанков взвод на първа 

противотанкова батарея ПТУРК "Конкурс" в 

поделение 36540 - Асеновград 

7331 3005 п1 средно ПСК - "Сержант- 

командир"

Курс за заместник-

командири на взводове и 

приравнени

не се изисква 1602 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

142 Логистик на първа разузнавателна рота в 

разузнавателен батальон на поделение 

24620 - Свобода

7331 3015 п2 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 1312

5232

Командир на отделение РДКИ - 

"Поверително"

143 Заместник-командир на първи 

разузнавателен взвод във втора 

разузнавателна рота на разузнавателен 

батальон в поделение 24620 - Свобода

7331 3004 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1312 Командир на отделение РДКИ - 

"Поверително"

144 Заместник-командир на втора HUMINT 

група във втори HUMINT тим на HUMINT 

батальон в поделение 24620 - Свобода

7331 3006 п1 средно не се изисква не се изисква Английски 

език                    

2-2-2-1

1312 Специалист по разузнаване РДКИ - "Секретно"; 

"NATO SECRET" 

145 Старши радиоразузнавач от радиоприемен 

възел (Р - 322 В) в първи взвод за КВ 

електронна война на първа рота за КВ и 

УКВ електронна война в батальон за 

електронна война на поделение 24620 - 

Свобода

7331 3086 п3 средно Електронно разузнаване 

и борба

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"; 

Експлоатация и ремонт на 

радиотехническа, 

информационна и 

компютърна техника или 

електронно разузнаване и 

борба

не се изисква 5232

1322

Командир на отделение РДКИ - "Секретно"

146 Старши радиоразузнавач в четвърта секция 

за КВ радиопеленгация  Р-359 (с. Свобода, 

обл. Стара Загора) на взвод за КВ 

пеленгация във втора рота за КВ електронна 

война на батальон за електронна война в 

поделение 24620 - Свобода

7331 3086 п3 средно Електронно разузнаване 

и борба

Експлоатация и ремонт на 

радиотехническа, 

информационна и 

компютърна техника или 

електронно разузнаване и 

борба

не се изисква 1322 Командир на отделение РДКИ - "Секретно"

147 Старши радиоразузнавач във втора секция 

(приемно-пеленгаторна машина Р-381-2) на 

втори взвод за разузнаване в четвърти 

регионален център за разузнаване (гр. 

Белоградчик, обл. Видин) на поделение 

24620 - Свобода

7331 3086 п3 средно Електронно разузнаване 

и борба

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"; 

Експлоатация и ремонт на 

радиотехническа, 

информационна и 

компютърна техника или 

електронно разузнаване и 

борба

не се изисква 5232

1322

Командир на отделение РДКИ - "Секретно" Длъжността се 

овакантява на 

01.01.2011 г.

148 Заместник-командир на ремонтен взвод, той 

и командир на отделение за ремонт на 

комуникационно-информационна техника в 

рота за логистична поддръжка на поделение 

24620 - Свобода

7331 3005 п1         

п3

средно  Свързочни войски Експлоатация и ремонт на 

радиотехническа, 

информационна и 

компютърна техника или 

свързочни войски

не се изисква 4032

4062

Командир на отделение РДКИ - 

"Поверително"

Длъжността се 

овакантява на 

01.01.2011 г.
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
149 Заместник-командир на взвод, той и 

командир на отделение в сапьорен взвод на 

инженерна рота за бойна подръжка в 54-ти 

инженерен батальон на поделение 28880 - 

Белене

7331 3005 п1           

п3

средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 7222 не се изисква определена

150 Заместник-командир на взвод, той и 

командир на отделение в инженерен взвод 

за пречистване на вода на инженерна рота за 

пречистване на вода в 54-ти инженерен 

батальон на поделение 28880 - Белене

7331 3005 п1           

п3

средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

7232

не се изисква определена

151 Заместник-командир на взод, той и 

командир на отделение в първи взвод за 

инженерни специалисти на рота за 

инженерни специалисти в 54-ти инженерен 

батальон на поделение 28880 - Белене

7331 3005 п1           

п3

средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

7252

7282

не се изисква определена

152 Заместник-командир на пътно-

мостостроителен взвод, той и командир на 

пътно-строително отделение в инженерна 

рота за обща поддръжка на поделение 44220 

- Пловдив

7331 3005 п1 средно Курс за длъжностна 

квалификация

не се изисква не се изисква 7262 не се изисква определена

153 Заместник-командир на взвод, той и 

началник на радиостанция в първи екипаж 

на радиостанция Р-161 в радиовзвод средна 

мощност в свързочна рота на поделение 

42600 - Мусачево

7331 3005 п1          

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 4032 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

154 Заместник-командир на взвод, той и 

командир на отделение за ремонт на АТТ 

във втори взвод за логистично осигуряване 

на рота за логистично осигуряване в 

батальон за логистично осигуряване на 

поделение 42600 - Мусачево

7331 3005 п1           

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

5212

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

155 Старши кабелен монтажник-измерител в 

комуникационно-информационен възел на 

поделение 32990 - Пловдив

7332 3070 п3 средно изисква се не се изисква 4072 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

156 Заместник-командир на взвод, той и 

командир на отделение в зенитно-ракетен 

взвод "Стрела-2М" на щабна рота в 

поделение 32990 - Пловдив

7331 3005 п1 средно изисква се не се изисква 1712 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

157 Логистик на рота "Алфа" в поделение 32990 - 

Пловдив

7331 3015 п2 средно изисква се не се изисква 1402

5232

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

158 Заместник-командир на четвърти взвод на 

трета рота "Специални сили" в поделение 

54120 - Пловдив

7331 3004 п1 средно изисква се не се изисква 1402 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

159 Заместник-командир на трети взвод във 

втора рота "Специални сили" на поделение 

52630 - Пловдив

7331 3004 п1 средно изисква се не се изисква 1402 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

160 Логистик на втора рота "Специални сили" в 

поделение 48650 - Пловдив

7331 3015 п2 средно изисква се не се изисква 1402

5232

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

161 Заместник-командир на втори взвод във 

втора рота "Специални сили" на поделение 

48650 - Пловдив

7331 3004 п1 средно изисква се не се изисква 1402 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност
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162 Заместник-командир на четвърти взвод във 

втора рота "Специални сили" на поделение 

48650 - Пловдив

7331 3004 п1 средно изисква се не се изисква 1402 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

163 Заместник-командир на четвърти взвод в 

трета рота "Специални сили" на поделение 

48650 - Пловдив

7331 3004 п1 средно изисква се не се изисква 1402 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

164 Заместник-командир на взвод, той и 

командир на инженерно отделение в 

инженерен взвод на поделение 28330 - 

Смолян

7331 3005 п1 средно изисква се не се изисква 5232

7222

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

165 Заместник-командир на трети взвод, той и 

командир на първо алпийско отделение в 

първа алпийска рота на поделение 28330 - 

Смолян

7331 3005 п1 средно изисква се не се изисква 1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

166 Логистик на рота в поделение 36620 - София 7331 3015 п2 средно 5022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

167 Заместник-командир на взвод "Логистика", 

той и командир на отделение в поделение 

36620 - София

7331 3005 п1 средно Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

5232

5212

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

168 Началник на секция "Специална свръзка" в 

поделение 46690 - Пловдив

7331 3035 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4052 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант" или 

"Сержант"

РДКИ - "Секретно" Длъжността се 

овакантява на 

01.01.2011 г.

169 Завеждащ регистратура за класифицирана 

информация на поделение 52760 - Пловдив

7332 3003 п3             

п4

средно не се изисква не се изисква не се изисква 7712 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант" или 

"Сержант"

РДКИ - "Секретно" Длъжността се 

овакантява на 

01.01.2011 г.

170 Заместник-командир на взвод за подвоз на 

твърди товари, той и командир на отделение 

в рота за подвоз на поделение 52760 - 

Пловдив

7331 3005 п1 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант" или 

"Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

Курс за "Заместник-

командири на 

взводове и 

приравнени"

171 Заместник-командир на взвод за подвоз на 

течни товари, той и командир на отделение 

в рота за подвоз на поделение 52760 - 

Пловдив

7331 3005 п1 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"; Курс 

за водач на МПС, 

превозващо опасни товари

не се изисква 5232 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант" или 

"Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

Курс за "Заместник-

командири на 

взводове и 

приравнени"

172 Началник на пункт за съхранение и отчет на 

материални средства в първа логистична 

рота на поделение 54530 - Пловдив

7331 3047 п2          

п3

средно Курс за специалист по 

материално техническо 

осигуряване

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант" или 

"Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

173 Началник на склад за обработка и 

съхранение на продоволствено и вещево-

хранително имущество в първа логистична 

рота на поделение 54530 - Пловдив

7332 3048 п2                 

п3

средно Курс за специалист по 

материално техническо 

осигуряване

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232 

5022

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант" или 

"Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

174 Началник на склад за обработка и 

съхранение на свързочно, инженерно, 

химическо, ГСМ и противопожарно 

имущество в първа логистична рота на 

поделение 54530 - Пловдив

7332 3048 п2           

п3

средно Курс за специалист по 

материално техническо 

осигуряване

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232 

4032 

7302 

7462 

5412

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант" или 

"Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

175 Заместник-командир на взвод за ремонт на 

автомобилна техника, той и командир на 

отделение в първа логистична рота на 

поделение 54530 - Пловдив

7331 3005 п1 средно Курс за Заместник-

командири на взводове и 

приравнени

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

5212

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант" или 

"Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"
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176 Заместник-командир на взвод за ремонт на 

артилерийско въоръжение, той и командир 

на отделение в първа логистична рота на 

поделение 54530 - Пловдив

7331 3005 п1 средно Курс за Заместник-

командири на взводове и 

приравнени

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5122 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант" или 

"Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

177 Заместник-командир на  взвод за специални 

работи, той и командир на отделение в 

първа логистична рота на поделение 54530 - 

Пловдив

7331 3005 п1 средно Курс за Заместник-

командири на взводове и 

приравнени

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5042 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант" или 

"Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

Длъжността се 

овакантява на 

01.01.2011 г.

178 Завеждащ регистратура за класифицирана и 

некласифицирана информация на поделение 

52530 - Пловдив

7332 3003 п3           

п4

средно не се изисква не се изисква не се изисква 7712 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант" или 

"Сержант"

РДКИ - "Секретно" Длъжността се 

овакантява на 

01.01.2011 г.

179 Старши шофьор в евакотрайлерен взвод на 

поделение 46700 - Сливен

7331 3099 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "D+Е"

не се изисква 5222

5232

не се изисква определена

180 Началник на АТЦ в комуникационно 

информационен възел на поделение 32450 - 

Мокрен

7331 3019 п3 средно  изисква се  изисква се не се изисква 4072

4022

4102

не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

181 Командир на отделение във взвод за 

логистично осигуряване на поделение 28610 

- София

7321 3025 п1               

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5022

5232

не се изисква определена

182 Командир на трета КЩМ Р-142Н във взвод 

КЩМ на свързочна рота в поделение 24150 - 

Стара Загора

7321 3025 п1           

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 4032 Командир на отделение РДКИ - "Секретно"

183 Командир на осветително отделение в 

технически взвод на инженерно-сапьорна 

рота в поделение 24150 - Стара Загора

7321 3025 п1           

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 7232 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

184 Командир на трето пехотно отделение във 

втори пехотен взвод на първа пехотна рота в 

поделение 48430 - Стара Загора

7321 3025 п1           

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква Английски 

език                     

1-1-1-1

1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

185 Командир на второ пехотно отделение в 

трети пехотен взвод на втора пехотна рота в 

поделение 48430 - Стара Загора

7321 3025 п1           

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква Английски 

език                     

1-1-1-1

1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

186 Командир на второ пехотно отделение във 

втори пехотен взвод на трета пехотна рота в 

поделение 48430 - Стара Загора

7321 3025 п1           

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква Английски 

език                     

1-1-1-1

1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

187 Командир на трето пехотно отделение във 

втори пехотен взвод на трета пехотна рота в 

поделение 48430 - Стара Загора

7321 3025 п1           

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква Английски 

език                     

1-1-1-1

1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

188 Командир на второ пехотно отделение в 

трети пехотен взвод на трета пехотна рота в 

поделение 48430 - Стара Загора

7321 3025 п1           

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква Английски 

език                     

1-1-1-1

1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

189 Командир на четвърти разчет в първи 

огневи взвод на 120 мм самоходна 

минохвъргачна батарея в поделение 48430 - 

Стара Загора

7321 3025 п1           

п3

средно Професионален колеж за 

обучение на сержанти

не се изисква Английски 

език                     

1-1-1-1

1532 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

190 Командир на отделение "Противопожарна 

защита" в поделение 54140 - Стара Загора

7321 3025 п1          

п3           

п6

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"; 

Пожарникар

не се изисква 5232

7502

не се изисква РДКИ - 

"Поверително"

191 Командир на отделение за подвоз на твърди 

товари в поделение 54140 - Стара Загора

7321 3025 п1           

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

5122

Командир на отделение РДКИ - 

"Поверително"
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192 Командир на първо механизирано отделение 

във втори механизиран взвод на втора 

механизирана рота в поделение 52740 - 

Хасково 

7321 3025 п1            

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 1022 Командир на разчет РДКИ - 

"Поверително"

193 Командир на трети разчет в първи огневи 

взвод на 120 мм самоходна минохвъргачна 

батарея в поделение 52740 - Хасково

7321 3025 п1              

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 1532 Командир на разчет РДКИ - 

"Поверително"

194 Командир на четвърти разчет в първи 

огневи взвод на 120 мм самоходна 

минохвъргачна батарея в поделение 52740 - 

Хасково

7321 3025 п1               

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 1532 Командир на разчет РДКИ - 

"Поверително"

195 Командир на трети разчет във втори огневи 

взвод на 120 мм самоходна минохвъргачна 

батарея в поделение 52740 - Хасково

7321 3025 п1           

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 1532 Командир на разчет РДКИ - 

"Поверително"

196 Командир на четвърти разчет във втори 

огневи взвод на 120 мм самоходна 

минохвъргачна батарея в поделение 52740 - 

Хасково

7321 3025 п1           

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 1532 Командир на разчет РДКИ - 

"Поверително"

197 Командир на втори разчет ПТУРК "Фагот" в 

смесен противотанков взвод на поделение 

52740 - Хасково

7321 3025 п1              

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 1602 Командир на разчет РДКИ - 

"Поверително"

198 Командир на трети разчет СПГ-9 в смесен 

противотанков взвод на поделение 52740 - 

Хасково

7321 3025 п1             

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 1602 Командир на разчет РДКИ - 

"Поверително"

199 Командир на пети разчет СПГ-9  в смесен 

противотанков взвод на поделение 52740 - 

Хасково

7321 3025 п1           

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 1602 Командир на разчет РДКИ - 

"Поверително"

200 Командир на второ зенитно-ракетно 

отделение "Стрела 2М" в първи зенитно-

ракетен взвод на зенитно-ракетна батарея 

"Стрела 2М" в поделение 54050 - Хасково

7321 3025 п1           

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 1712 Командир на отделение/разчет/ РДКИ - 

"Поверително"

201 Командир на четвърти разчет ЗУ-23-2 в 

първи зенитно-артилерийски взвод на 

зенитно-артилерийска батарея в поделение 

54050 - Хасково

7331 3025 п1           

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 1722 Командир на отделение/разчет/ РДКИ - 

"Поверително"

202 Командир на трети разчет ЗУ-23-2 във втори 

зенитно-артилерийски взвод на зенитно-

артилерийска батарея в поделение 54050 - 

Хасково

7331 3025 п1           

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 1722 Командир на отделение/разчет/ РДКИ - 

"Поверително"

203 Командир на втори разчет на БМ "Стрела 

10М" в зенитно-ракетен взвод "Стрела 10М" 

на поделение 54050 - Хасково

7331 3025 п1           

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 1712 Командир на отделение/разчет/ РДКИ - 

"Поверително"

204 Командир на четвърти разчет на БМ "Стрела 

10М" в зенитно-ракетен взвод "Стрела 10М" 

на поделение 54050 - Хасково

7331 3025 п1           

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 1712 Командир на отделение/разчет/ РДКИ - 

"Поверително"

Длъжността се 

овакантява на 

01.01.2011 г.

205 Командир на КЩМ в екипаж на КЩМ на 

противотанкова батарея в поделение 24150 - 

Ямбол

7321 3025 п1           

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 4032 Командир на отделение; Командир 

на разчет

РДКИ - "Секретно"

206 Старши писар в отделение "Личен състав" 

на поделение 52590 - Ямбол

7321 3083 п3 средно Курс за длъжностна 

квалификация

не се изисква не се изисква 7032 Командир на отделение РДКИ - 

"Поверително"
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207 Командир на второ механизирано отделение 

в трети механизиран взвод на втора 

механизирана рота в поделение 52590 - 

Ямбол

7321 3025  п1          

п3

средно Курс за длъжностна 

квалификация

не се изисква не се изисква 1022 Командир на отделение РДКИ - 

"Поверително"

208 Командир на втори разчет ПТУРК "Фагот" в 

смесен противотанков взвод на поделение 

52590 - Ямбол

7321 3025 п1 средно Курс за длъжностна 

квалификация

не се изисква не се изисква 1602 Командир на разчет РДКИ - 

"Поверително"

209 Старши писар в отделение "Личен състав" 

на поделение 54100 - Ямбол

7321 3083 п3 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 7032 Командир на отделение; Командир 

на разчет

РДКИ - 

"Поверително"

210 Командир на втори разчет в първи огневи 

взвод на първа самоходна артилерийска 

батарея в поделение 54100 - Ямбол

7321 3025 п1           

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 1502 Командир на отделение; Командир 

на разчет

211 Командир на второ отделение АПНП във 

ВРУ на трета самоходна артилерийска 

батарея в поделение 54100 - Ямбол

7321 3025 п1           

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 1542 Командир на отделение, командир 

на разчет

212 Командир на отделение за автоматична 

телефонна свръзка в комуникационно-

информационен възел - Шумен на 

поделение 22160 - Плевен 

7321 3025 п1               

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 4022 Старши майстор І степен в КИВ РДКИ - "Секретно"

213 Командир на регулировъчно отделение в 

комендантско-регулировъчен взвод на 

щабна рота в поделение 22160 - Плевен

7321 3025   п1              

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5322 Командир на отделение 

214 Командир на отделение "Товарни и 

специални автомобили" в транспортен взвод 

на щабна рота в поделение 22160 - Плевен

7321 3025 п1             

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+Е"

не се изисква 5232 не се изисква определена

215 Командир на КЩМ в първи екипаж на 

КЩМ на взвод за управление и анализ на 

информацията в разузнавателна рота на 

поделение 22160 - Плевен 

7321 3025 п1           средно не се изисква Курс за командир на КЩМ не се изисква 4032 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

216 Командир на КЩМ във втори екипаж на 

КЩМ на взвод за управление и анализ на 

информацията в разузнавателна рота на 

поделение 22160 - Плевен 

7321 3025 п1           средно не се изисква Курс за командир на КЩМ не се изисква 4032 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

217 Радиоразузнавач-пеленгаторчик във втора 

секция за радиопеленгация на взвод за 

електронна война в разузнавателна рота на 

поделение 22160 - Плевен 

7321 3072 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 1322

5232

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

218 Радиоразузнавач-преводач в първа секция за 

радиоразузнаване на взвод за електронна 

война в разузнавателна рота на поделение 

22160 - Плевен 

7321 3073 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 1322

5232

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

219 Старши радиоразузнавач във втора секция 

за радиоразузнаване на взвод за електронна 

война в разузнавателна рота на поделение 

22160 - Плевен 

7321 3078 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 1322

5232

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

220 Началник на апаратна в екипаж на 

комплексна телеграфна апаратна на 

телефонно-телеграфен взвод в свързочна 

рота на поделение 22160 - Плевен 

7321 3036    п1              

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 4052 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"
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221 Командир на КЩМ в четвърти екипаж на 

КЩМ на взвод КЩМ в свързочна рота на 

поделение 22160 - Плевен 

7321 3025 п1           

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 4032 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

222 Командир на КЩМ в шести екипаж на 

КЩМ на взвод КЩМ в свързочна рота на 

поделение 22160 - Плевен 

7321 3025 п1                

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 4032 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

223 Началник на радиорелейна станция във 

втори екипаж на малоканална радиорелейна 

станция на радиорелеен взвод в свързочна 

рота на поделение 22160 - Плевен

7321 3053 п1          

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 4042 не се изисква определена

224 Командир на тежкокабелно отделение във 

взвод за далечна свръзка  на свързочна рота 

в поделение 22160 - Плевен

7321 3025 п1               

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 4072 не се изисква определена

225 Командир на второ електроосветително 

отделение в електротехнически взвод на 

инженерна рота за обща поддръжка в 

поделение 22160 - Плевен 

7321 3025 п1             

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+Е"

не се изисква 7232 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

226 Командир на второ отделение за инженерни 

заграждения във взвод за инженерни 

заграждения на инженерна рота за бойна 

поддръжка в поделение 22160 - Плевен 

7321 3025 п1            

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 7222 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

227 Командир на трето отделение за инженерни 

заграждения във взвод за инженерни 

заграждения на инженерна рота за бойна 

поддръжка в поделение 22160 - Плевен 

7321 3025 п1           

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 7222 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

228 Командир на второ отделение за 

разграждения във взвод за  разграждения - 

EOD взвод на инженерна рота за бойна 

поддръжка в поделение 22160 - Плевен 

7321 3025 п1           

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 7222 не се изисква определена

229 Командир на разчетно-информационна 

група в рота за ядрена, химическа и 

биологическа защита на поделение 22160 - 

Плевен 

7321 3025 п1            

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 7482 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

230 Командир на отделение за лабораторен 

анализ и контрол във взвод за анализ и 

контрол на рота за ядрена, химическа и 

биологическа защита на поделение 22160 - 

Плевен 

7321 3025 п1            

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 7482 не се изисква определена

231 Командир на отделение за подвоз на 

разтвори и вода във взвод за специална и 

санитарна обработка на рота за ядрена, 

химическа и биологическа защита в 

поделение 22160 - Плевен 

7321 3025  п1           

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

7442

не се изисква определена

232 Командир на първо отделение за специална 

обработка във взвод за специална и 

санитарна обработка на рота за ядрена, 

химическа и биологическа защита в 

поделение 22160 - Плевен 

7321 3025 п1            

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 7432

5232

не се изисква определена
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233 Командир на второ отделение за специална 

обработка във взвод за специална и 

санитарна обработка на рота за ядрена, 

химическа и биологическа защита в 

поделение 22160 - Плевен 

7321 3025 п1            

п3 

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 7432

5232

не се изисква определена

234 Оркестрант ІІ група в Представителен духов 

оркестър на Сухопътните войски в 

поделение 22160 - Плевен

7321 3062 п6 средно не се изисква Курс за военен оркестрант не се изисква 7522 не се изисква определена

235 Командир на електроосветително отделение 

в комендантски взвод на щабна рота в 

поделение 42800 - Плевен

7321 3025 п1         

п3

средно Свидетелство за 

правоспособност и 

работа с електрически 

инсталации

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

7232

7312

не се изисква определена

236 Командир на второ механизирано отделение 

в първи механизиран взвод на първа 

механизирана рота в поделение 42800 - 

Плевен

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

237 Командир на трето механизирано отделение 

в първи механизиран взвод на първа 

механизирана рота в поделение 42800 - 

Плевен

7321 3025 п1             

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

238 Командир на второ механизирано отделение 

във втори механизиран взвод на първа 

механизирана рота в поделение 42800 - 

Плевен

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

239 Командир на трето механизирано отделение 

във втори механизиран взвод на първа 

механизирана рота в поделение 42800 - 

Плевен

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

240 Командир на трето механизирано отделение 

в трети механизиран взвод на първа 

механизирана рота в поделение 42800 - 

Плевен

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

241 Командир на второ механизирано отделение 

във втори механизиран взвод на втора 

механизирана рота в поделение 42800 - 

Плевен

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

242 Командир на екипаж на КЩМ във взвод за 

разузнаване и управление на 120 мм 

самоходна минохвъргачна батарея в 

поделение 42800 -Плавен

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4032 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

243 Командир на втори разчет на 120 мм 

самоходна минохвъргачка "ТУНДЖА" в 

първи 120 мм самоходен минохвъргачен 

взвод на 120 мм самоходна минохвъргачна 

батарея в поделение 42800 - Плевен

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1532 не се изисква определена

244 Командир на втори разчет на 120 мм 

самоходна минохвъргачка "ТУНДЖА" във 

втори 120 мм самоходен минохвъргачен 

взвод на 120 мм самоходна минохвъргачна 

батарея в поделение 42800 - Плевен

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1532 не се изисква определена
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245 Командир на четвърти разчет на 120 мм 

самоходна минохвъргачка "ТУНДЖА" във 

втори 120 мм самоходен минохвъргачен 

взвод на 120 мм самоходна минохвъргачна 

батарея в поделение 42800 - Плевен

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1532 не се изисква определена

246 Командир на втори разчет ПТУРК "ФАГОТ" 

на смесен противотанков взвод в поделение 

42800 - Плевен

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1602 не се изисква определена

247 Командир на втори разчет на СПГ-9 в 

смесен противотанков взвод на поделение 

42800 - Плевен

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1602 не се изисква определена

248 Командир на трети разчет на СПГ-9 в 

смесен противотанков взвод на поделение 

42800 - Плевен

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1602 не се изисква определена

249 Командир на пети разчет на СПГ-9 в смесен 

противотанков взвод на поделение 42800 - 

Плевен

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1602 не се изисква определена

250 Командир на второ зенитно-ракетно 

отделение в зенитно-ракетен взвод на 

поделение 42800 - Плевен

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1712 не се изисква определена

251 Командир на трето отделение за ремонт на 

автотракторна техника във взвод за ремонт 

на автотракторна технике на ремонтна рота 

в поделение 26140 - Плевен

7321 3025 п1            

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5212

5232

не се изисква определена

252 Командир на отделение за специални работи 

във взвод за ремонт на автотракторна 

техника на ремонтна рота в поделение 26140 

- Плевен

7321 3025 п1            

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5042

5232

не се изисква определена Удостоверение за 

работа с 

електрогазозаваръчн

а техника

253 Командир на отделение за ремонт на 

зенитно-ракетно въоръжение и 

радиолокационна техника във взвод за 

ремонт на въоръжение, радиолокационна 

техника и електросилови агрегати на 

ремонтна рота в поделение 26140 - Плевен

7321 3025 п1            

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 1732

5232

не се изисква определена

254 Командир на акумулаторно отделение във 

взвод за ремонт на въоръжение, 

радиолокационна техника и електросилови 

агрегати на ремонтна рота в поделение 

26140 - Плевен

7321 3025 п1           

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5212

7232

не се изисква определена

255 Командир на отделение за ремонт на 

технически средства за ЯХБЗ във взвод за 

ремонт на свързочна и тилова техника и 

технически средства за ЯХБЗ и Е на 

ремонтна рота в поделение 26140 - Плевен

7321 3025 п1                 

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 7462 не се изисква определена

256 Механик в отделение "Верижни влекачи" на 

взвод за евакуация в ремонтна рота на 

поделение 26140 - Плевен

7321 3029 п3             

п6

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на бронетанкова техника

не се изисква 5242 не се изисква определена

257 Командир на трето отделение за подвоз на 

твърди товари във взвод за подвоз на твърди 

товари на транспортна рота в поделение 

26140 - Плевен

7321 3025 п1             

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232 не се изисква определена
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
258 Командир на отделение за подвоз на ГСМ 

във взвод за подвоз на течни товари на 

транспортна рота в поделение 26140 - 

Плевен

7321 3025 п1              

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+Е"

не се изисква 5232 не се изисква определена Курс за подготовка 

на водачи на МПС 

превозващи опасни 

товари (АДР)

259 Командир на второ домакинско отделение в 

първи домакински взвод на домакинска рота 

в поделение 26140 - Плевен

7321 3025 п1          

п2           

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+Е"

не се изисква 5022

5232

не се изисква определена

260 Командир на първи екипаж на пункт за 

управление ПУ-12М във взвод "Разузнаване 

и управление" в щабна рота на поделение 

38220 - Плевен

7321 3025 п1           

п3

средно не се изисква  не се изисква не се изисква 1712

1742

Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" и "Младши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

261 Командир на трети разчет на зенитна 

установка ЗУ-23-2 във взвод ЗУ-23-2 на 

щабна рота в поделение 38220 - Плевен

7321 3025 п1                

п3

средно не се изисква  не се изисква не се изисква 1722 Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" и "Младши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

262  Командир на четвърти разчет на зенитна 

установка ЗУ-23-2 във взвод ЗУ-23-2 на 

щабна рота в поделение 38220 - Плевен

7321 3025 п1           

п3

средно не се изисква  не се изисква не се изисква 1722 Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" и "Младши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

263 Началник на радиостанция във втори 

екипаж на радиостанция Р-142Н на 

свързочен взвод в щабна рота на поделение 

38220 - Плевен

7321 3054 п3 средно не се изисква  не се изисква не се изисква 4032 Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" и "Младши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

264 Началник на радиостанция в трети екипаж 

на радиостанция Р-142Н на свързочен взвод 

в щабна рота на поделение 38220 - Плевен

7321 3054 п3 средно не се изисква  не се изисква не се изисква 4032 Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" и "Младши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

265 Командир на екипаж в подвижен пункт за 

управление ПУ-12М  на взвод за 

разузнаване и управление на ПВО в щабна 

рота  на поделение 38220 - Плевен

7321 3025 п2           

п3

средно не се изисква  не се изисква не се изисква 1712

1742

Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" и "Младши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

266 Командир на екипаж в подвижен пункт за 

управление - ПУ-12 М на първа зенитно-

ракетна батарея "ОСА-М" в поделение 

38220 - Плевен 

7321 3025 п2           

п3

средно не се изисква  не се изисква не се изисква 1712

1742

Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" и "Младши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

267 Командир на автотранспортно отделение в 

първа зенитно-ракетна батарея "ОСА-М" на 

поделение 38220 - Плевен 

7321 3025 п1             

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

5212

1772

Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" и "Младши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

268 Командир на отделение за техническо 

обслужване и ремонт на базови машини и 

електросилови станции в първа зенитно-

ракетна батарея "ОСА - М" на поделение 

38220 - Плевен

7321 3025 п1             

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 1752

5232

Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" и "Младши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

269 Командир на автотранспортно отделение 

във втора зенитно-ракетна батарея "ОСА - 

М" на поделение  38220 - Плевен

7321 3025 п1            

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

5212

1772

Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" и "Младши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

270 Командир на отделение за техническо 

обслужване и ремонт на базови машини и 

електросилови станции във втора зенитно-

ракетна батарея "ОСА -М" на поделение 

38220 - Плевен

7321 3025 п1            

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 1752

5232

Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" и "Младши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
271 Командир на екипаж в подвижен пункт за 

управление - ПУ-12 М на трета зенитно-

ракетна батарея "ОСА-М" в поделение 

38220 - Плевен 

7321 3025 п2                    

п3

средно не се изисква  не се изисква не се изисква 1712

1742

Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" и "Младши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

272 Командир на автотранспортно отделение в 

трета зенитно-ракетна батарея "Оса - М" на 

поделение 38220 -  Плевен

7321 3025 п1           

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

5212

1772

Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" и "Младши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

273 Командир на отделение за техническо 

обслужване и ремонт на базови машини и 

електросилови станции в трета зенитно-

ракетна батарея  "ОСА - М" на поделение 

38220 - Плевен

7321 3025 п1            

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 1752

5232

Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" и "Младши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

274 Командир на втори разчет на зенитна 

установка ЗУ -23-2 във взвод ЗУ-23-2 на 

техническа батарея за ракети 9М33М3 в 

поделение 38220 -  Плевен

7321 3025 п1           

п3

средно не се изисква  не се изисква не се изисква 1722 Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" и "Младши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

275 Командир на четвърти разчет на зенитна 

установка ЗУ -23-2 във взвод ЗУ-23-2 на 

техническа батарея за ракети 9М33М3 в 

поделение 38220 - Плевен

7321 3025 п1            

п3

средно не се изисква  не се изисква не се изисква 1722 Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" и "Младши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

276 Командир на отделение за проверка и 

настройка на стартова автоматика във взвод 

за регламентни работи на зенитно-ракетна 

техника в рота за регламентно-настроечни 

работи и ремонт на специална апаратура на 

поделение 38220 - Плевен

7321 3025 п1           

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5152

1752

Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" и "Младши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

277 Командир на топогеодезическо отделение 

във взвод за разузнаване и управление на 

щабна батарея в поделение 42910 - Шумен

7321 3025 п1             

п3 

средно не се изисква не се изисква не се изисква 1562 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

278 Командир на трети разчет 122 мм САУ 

"Гвоздика" във втори огневи взвод на първа 

122 мм самоходна артилерийска батарея в 

поделение 42910 - Шумен

7321 3025 п1           

п3 

средно не се изисква не се изисква не се изисква 1502 Командир на разчет

279 Командир на трети разчет 122 мм САУ 

"Гвоздика" в първи огневи взвод на втора  

122 мм самоходна артилерийска батарея в 

поделение 42910 - Шумен

7321 3025 п1             

п3 

средно не се изисква не се изисква не се изисква 1502 Командир на разчет

280 Командир на трети разчет 122 мм САУ 

"Гвоздика" във втори огневи взвод на втора 

122 мм самоходна артилерийска батарея в 

поделение 42910 - Шумен

7321 3025 п1           

п3 

средно не се изисква не се изисква не се изисква 1502 Командир на разчет

281 Командир на първо отделение 

"Артилерийски преден наблюдателен пост" 

във взвод за разузнаване и управление на 

втора 122 мм самоходна артилерийска 

батарея в поделение 42910 - Шумен

7321 3025 п1              

п3 

средно не се изисква не се изисква не се изисква 1542  Командир на отделение РДКИ - 

"Поверително"

282 Командир на екипаж на КЩМ във взвод за 

разузнаване и управление на трета 122 мм 

самоходна артилерийска батарея в 

поделение 42910 - Шумен

7321 3025 п1           

п3 

средно не се изисква не се изисква не се изисква 1552

4032

Командир на екипаж РДКИ - 

"Поверително"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
283 Командир на второ механизирано отделение 

в първи механизиран взвод на първа 

механизирана рота в поделение 54060 - 

Шумен

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

284 Командир на трето механизирано отделение 

във втори механизиран взвод на първа 

механизирана рота в поделение 54060 - 

Шумен

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

285 Командир на трето механизирано отделение 

в трети механизиран взвод на първа 

механизирана рота в поделение 54060 - 

Шумен

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

286 Командир на отделение за управление в 

трета механизирана рота на поделение 

54060 - Шумен

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

287 Командир на трето механизирано отделение 

в първи механизиран взвод на трета 

механизирана рота в поделение 54060 - 

Шумен

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

288 Командир на второ механизирано отделение 

в трети механизиран взвод  на трета 

механизирана рота в поделение 54060 - 

Шумен

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

289 Командир на трето механизирано отделение 

в трети механизиран взвод на трета 

механизирана рота в поделение 54060 - 

Шумен

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

290 Командир на екипаж на КЩМ в отделение 

"Артилерийски преден наблюдателен пост" 

във взвод за разузнаване и управление на 

120 мм самоходна минохвъргачна батарея в 

поделение 54060 - Шумен

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4032 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

291 Командир на отделение за управление в 

първи 120 мм самоходен минохвъргачен 

взвод на 120 мм самоходна минохвъргачна 

батарея в поделение 54060 - Шумен

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1552 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

292 Командир на четвърти разчет на 120 мм 

самоходна минохвъргачка "Тунджа" във 

втори 120 мм самоходен минохвъргачен 

взвод на 120 мм самоходна минохвъргачна 

батарея в поделение 54060 - Шумен

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1532 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

293 Командир на четвърти разчет на СПГ- 9 в 

смесен противотанков взвод на поделение 

54060 - Шумен 

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1602 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

294 Командир на отделение за евакуация в 

ремонтен взвод на рота за логистично 

осигуряване в поделение 54060 - Шумен

7321 3025 п1           

п3

средно не се изисква не се изисква 5212

5222

5232

5242

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

295 Командир на полигонно отделение в 

комендантски взвод на щабна рота в 

поделение 52380 - Враца 

7321 3005 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 4102

5232

7652

7312

Командир на отделение РДКИ - 

"Поверително"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
296 Командир на втори разчет ЗУ-23-2 в зенитно-

ракетен взвод на поделение 52380 - Враца 

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1722 Командир на отделение

297 Командир на КЩМ във втори разчет КЩМ 

на свързочен взвод в щабна рота на 

поделение 52380 - Враца 

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4032 Командир на отделение; Командир 

на КЩМ

РДКИ - 

"Поверително"

298 Командир на трето зенитно-ракетно 

отделение в зенитно-ракетен взвод на 

поделение 52380 - Враца 

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1713 Командир на отделение

299 Командир на телефонно кабелно отделение 

в свързочен взвод на щабна рота в 

поделение 52380 - Враца 

7321 3025 п1           

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 4072 Командир на отделение РДКИ - 

"Поверително"

300 Командир на трето механизирано отделение 

в първи механизиран взвод на първа 

механизирана рота в поделение 52380 - 

Враца 

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1022 Командир на отделение РДКИ - 

"Поверително"

301 Командир на трето механизирано отделение 

в трети механизиран взвод на първа 

механизирана рота в поделение 52380 - 

Враца 

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1022 Командир на отделение РДКИ - 

"Поверително"

302 Командир на второ механизирано отделение 

в трети механизиран взвод на втора 

механизирана рота в поделение 52380 - 

Враца 

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1022 Командир на отделение РДКИ - 

"Поверително"

303 Командир на трето механизирано отделение 

в трети механизиран взвод на втора 

механизирана рота в поделение 52380 - 

Враца 

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1022 Командир на отделение РДКИ - 

"Поверително"

304 Командир на трето механизирано отделение 

в първи механизиран взвод на втора 

механизирана рота в поделение 52380 - 

Враца 

7321 3025 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1022 Командир на отделение РДКИ - 

"Поверително"

305 Началник на първи подвижен команден 

пункт във взвод за управление на 

разузнавателна рота в поделение 34750 - 

гарнизон Казанлък

7321 3049 п3 средно не се изисква не се изисква 4032 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

306 Оператор на радиопеленгатор в първо 

отделение за радиопеленгация на взвод за 

електронна война в разунавателна рота на 

поделение 34750 - гарнизон Казанлък

7321 3061 п3 средно не се изисква не се изисква 5232

1322

Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

307 Командир на трето отделение за 

радиопеленгация във взвод за електронна 

война на  разунавателна рота в поделение 

34750 - гарнизон Казанлък

7321 3051 п1              

п3

средно не се изисква не се изисква 1322 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
308 Командир на първо отделение за 

радиоразузнаване във взвод за електронна 

война на  разунавателна рота в поделение 

34750 - гарнизон Казанлък

7322 3052 п3 средно не се изисква не се изисква 1322 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

309 Оператор на радиоприемна машина в първо 

отделение за радиоразузнаване на взвод за 

електронна война в разунавателна рота на 

поделение 34750 - гарнизон Казанлък

7321 3061 п3 средно не се изисква не се изисква 5232

1322

Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

310 Началник на четвърти подвижен команден 

пункт в пети свързочен взвод на свързочна 

рота в поделение 34750 - Карлово

7321 3049 п3 средно не се изисква Английски 

език                  

2-2-1-1

4032

4022

4052

Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

311 Началник на подвижен команден пункт в 

рота за ядрена, химическа и биологическа 

защита на поделение 34750 - Карлово

7321 3049 п3 средно не се изисква не се изисква 4032 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

312 Командир на отделение за лабораторен 

анализ и контрол във взвод за анализ и 

контрол на рота за ядрена, химическа и 

биологическа защита на поделение 34750 - 

Карлово

7321 3025 п1           

п3

средно не се изисква не се изисква 7422 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

313 Командир на второ механизирано отделение 

в първи механизиран взвод на първа 

механизирана рота в поделение 34840 - 

Карлово

7321 3025 п1           

п3

средно не се изисква не се изисква 1022 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

314 Командир на трето механизирано отделение 

в първи механизиран взвод на първа 

механизирана рота в поделение 34840 - 

Карлово

7321 3025 п1            

п3

средно не се изисква не се изисква 1022 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

315 Командир на второ механизирано отделение 

във втори механизиран взвод на първа 

механизирана рота в поделение 34840 - 

Карлово

7321 3025 п1          

п3

средно не се изисква не се изисква 1022 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
316 Командир на второ механизирано отделение 

в трети механизиран взвод на първа 

механизирана рота в поделение 34840 - 

Карлово

7321 3025 п1                

п3

средно не се изисква не се изисква 1022 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

317 Командир на трето механизирано отделение 

във втори механизиран взвод на втора 

механизирана рота в поделение 34840 - 

Карлово

7321 3025 п1               

п3

средно не се изисква не се изисква 1022 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

318 Командир на трето механизирано отделение 

в първи механизиран взвод на трета 

механизирана рота в поделение 34840 - 

Карлово

7321 3025 п1              

п3

средно не се изисква не се изисква 1022 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

319 Командир на второ механизирано отделение 

във втори механизиран взвод на трета 

механизирана рота в поделение 34840 - 

Карлово

7321 3025 п1           

п3

средно не се изисква не се изисква 1022 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

320 Командир на трето механизирано отделение 

в първи механизиран взвод на първа 

механизирана рота в поделение 42000 - 

Карлово

7321 3025 п1          

п3

средно ПСК - специалност 

"Мотопехотни войски"

не се изисква не се изисква 1022 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

321 Командир на второ механизирано отделение 

в трети механизиран взвод на първа 

механизирана рота в поделение 42000 - 

Карлово

7321 3025 п1          

п3

средно ПСК - специалност 

"Мотопехотни войски"

не се изисква не се изисква 1022 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

322 Командир на второ механизирано отделение 

в първи механизиран взвод на втора 

механизирана рота в поделение 42000  - 

Карлово

7321 3025 п1             

п3 

средно ПСК - специалност 

"Мотопехотни войски"

не се изисква не се изисква 1022 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

323 Командир на трето механизирано отделение 

в първи механизиран взвод на втора 

механизирана рота в поделение 42000  - 

Карлово

7321 3025 п1           

п3

средно ПСК - специалност 

"Мотопехотни войски"

не се изисква не се изисква 1022 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

324 Командир на четвърти  разчет на 120 мм 

самоходна минохвъргачка "Тунджа"  в 

първи 120 мм самоходен минохвъргачен 

взвод на 120мм самоходна минохвъргачна 

батарея в поделение 42000 - Карлово

7321 3025 п1          

п3

средно ПСК - специалност 

"Полева артилерия"

не се изисква не се изисква 1532 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

29



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
325 Командир на второ отделение за подвоз на 

бойни припаси във взвод за подвоз на 

товари в транспортна рота на поделение 

38680 - Карлово

7342 3025 п1             

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5233 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

326 Командир на отделение за ремонт на 

инженерна техника в първи взвод на рота за 

ремонт на БАИТ в поделение 38680 - 

Карлово

7321 3025 п1            

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5232

7292

Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

327 Командир на второ механизирано отделение 

в първи механизиран взвод на втора 

механизирана рота в поделение 22180 - 

Казанлък

7321 3025 п1            

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 1022 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

328 Командир на второ механизирано отделение 

в трети механизиран взвод на трета 

механизирана рота в поделение 22180 - 

Казанлък

7321 3025 п1          

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 1022 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

329 Командир на отделение за управление в 

първи 120 мм самоходен минохвъргачен 

взвод на 120 мм самоходна минохвъргачна 

батарея в поделение 22180 - Казанлък

7321 3025 п1          

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 1552 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

330 Командир на трети разчет в първи 120 мм 

самоходен минохвъргачен взвод на 120 мм 

самоходна минохвъргачна батарея в 

поделение 22180 - Казанлък

7321 3025 п1           

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 1532 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

331 Командир на четвърти разчет в първи 120 

мм самоходен минохвъргачен взвод на 120 

мм самоходна минохвъргачна батарея в 

поделение 22180 - Казанлък

7321 3025 п1          

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 1532 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

332 Командир на отделение за управление във 

втори 120 мм самоходен минохвъргачен 

взвод на 120 мм самоходна минохвъргачна 

батарея в поделение 22180 - Казанлък

7321 3025 п1            

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 1552 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

333 Командир на екипаж в подвижен команден 

пункт на зенитно-ракетен взвод в поделение 

22180 - Казанлък

7321 3025 п1                

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 1732 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
334 Командир на метеорологично отделение във 

взвод за разузнаване и управление на 

батарея за управление в поделение 38640 - 

Казанлък

7321 3025 п1         

п3

средно не се изисква не се изисква 1572 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

335 Командир на отделение за управление във 

втори огневи взвод на първа самоходна 

артилерийска батарея в поделение 38640 - 

Казанлък

7321 3025 п1          

п3

средно не се изисква не се изисква 1552 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

336 Командир на трети разчет на 122 мм 

самоходна гаубица "Гвоздика" във втори 

огневи взвод на първа самоходна 

артилерийска батарея в поделение 38640 - 

Казанлък

7321 3025 п1           

п3

средно не се изисква не се изисква 1502 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

337 Командир на четвърти разчет на 122 мм 

самоходна гаубица "Гвоздика" в първи 

огневи взвод на втора самоходна 

артилерийска батарея в поделение 38640 - 

Казанлък

7321 3025 п1          

п3

средно не се изисква не се изисква 1502 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

338 Командир на трети разчет на 122 мм 

самоходна гаубица "Гвоздика" във втори 

огневи взвод на трета самоходна 

артилерийска батарея в поделение 38640 - 

Казанлък

7322 3025 п1          

п3

средно не се изисква не се изисква 1502 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

339 Командир на трети разчет на 122 мм 

самоходна гаубица "Гвоздика" във втори 

огневи взвод на трета самоходна 

артилерийска батарея в поделение 38640 - 

Казанлък

7323 3025 п1             

п3

средно не се изисква не се изисква 1502 Командир на отделение; Длъжности 

за военнослужещи в обхвата на 

военно звание "Сержант"/"Младши 

сержант", изпълнили изискванията 

на чл. 21 и чл. 42 и чл. 43 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

340 Командир на ремонтно отделение за СО, 

АМЧ и ЗАМЧ в рота за осигуряване на 

учебния процес на поделение 34200 - 

Шумен

7321 3025 п1          

п3

средно не се изисква не се изисква 5122

1752

Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" или "Младши 

сержант", изпълнили изискванията  

на чл. 19, т. 2 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

341 Командир на ремонтно отделение за 

специални работи в рота за осигуряване на 

учебния процес на поделение 34200 - 

Шумен

7321 3025 п1            

п3

средно не се изисква не се изисква 5122

5152

4062

Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" или "Младши 

сержант", изпълнили изискванията  

на чл. 19, т. 2 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

Длъжността се 

овакантява на 

01.01.2011 г.

342 Специалист по съхранение на АБТИ в 

поделение 34200 - Шумен

7321 3077 п2           

п3

средно Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

5212

Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" или "Младши 

сержант", изпълнили изискванията  

на чл. 19, т. 2 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
343 Командир на отделение за преподготовка на 

резервисти от свързочните подразделения в 

рота за осигуряване на учебния процес на 

поделение 34200 - Шумен

7321 3025 п1            

п3

средно не се изисква не се изисква 4032 Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" или "Младши 

сержант", изпълнили изискванията  

на чл. 19, т. 2 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

344 Командир на танк в четвърти екипаж на 

втори танков взвод на втора танкова рота на 

поделение 22270 - Сливен

7321 3025 п1 средно Курс за професионална 

квалификация

Танково-строеви, 

мотопехотни войски

не се изисква 1212 Командир на танк; Командир на 

отделение

РДКИ - 

"Поверително"

345 Командир на второ ремонтно отделение на 

взвод за логистично осигуряване на 

поделение 22270 - Сливен

7321 3025 п1               

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

Танкови войски -  строеви, 

технически

не се изисква 5222       

5232       

5242

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

346 Командир на отделение за подвоз на твърди 

и течни товари на взвод за логистично 

осигуряване на поделение 22270 - Сливен

7321 3025 п1            

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

Танково-строеви, 

мотопехотни войски

не се изисква 5222       

5212       

5232       

5412

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

347 Командир на танк в трети екипаж на танк Т-

72 на първи танков взвод на втора танкова 

рота на поделение 26260 - Сливен

7321 3025 п1 средно Курс за професионална 

квалификация

Танково-строеви, 

мотопехотни войски

не се изисква 1212 Командир на танк; Командир на 

отделение

РДКИ - 

"Поверително"

348 Командир на трето механизирано отделение 

в трети механизиран взвод на втора 

механизирана рота в първи механизиран 

батальон на поделение 34340 - София

7321 3025 п1 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

349 Завеждащ хранилище в "Група за 

съхранение на НЗ техника" на рота за 

логистино осигуряване в поделение 34340 - 

София

7321 3016 п2            

п3

средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 1022                     

5222                   

5242                  

5232                   

1602 

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

350 Завеждащ хранилище в "Група за 

съхранение на НЗ техника" на рота за 

логистично осигуряване в поделение 34340 - 

София

7321 3016 п2           

п3

средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 1022             

5222              

5242              

5232                   

1602 

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

351 Оркестрант II група във военен духов 

оркестър на поделение 34340 - София

7321 3062 п6 средно-

музикално

съгласно ВОС Музикално образование не се изисква 7522 Оркестрант III група

352 Командир на отделение за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване в 

комендантски взвод на щабна рота в 

поделение 26400 - Благоевград

7321 3025 п1          

п3

средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 7422 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

353 Командир на трето механизирано отделение 

в първи механизиран взвод на първа 

механизирана рота в поделение 26400 - 

Благоевград

7321 3025 п1 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

354 Командир на трето механизирано отделение 

в първи механизиран взвод на втора 

механизирана рота в поделение 26400 - 

Благоевград

7321 3025 п1 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

355 Командир на телефонно-кабелно отделение 

в свързочен взвод на щабна рота в 

поделение 26400 - Благоевград

7321 3025 п1          

п3

средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 4022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Длъжността се 

овакантява от 

01.01.2011 г.
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
356 Командир на отделение за управление на 

огъня във втора оръдейна батарея на 

поделение 52130 - Асеновград

7321 3025 п1 средно ПСК - "Сержант- 

командир"

Курс за командири на 

отделения за управление на 

огъня от полевата артилерия 

на СВ

не се изисква 1542

 1552

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

357 Командир на отделение за топогеодезическо 

и метеорологично осигуряване във взвод за 

разузнаване и управление на щабна батарея 

в поделение 52340 - Асеновград

7321 3025 п1 средно ПСК - "Сержант- 

командир"

не се изисква не се изисква 1552

1572

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

358 Командир на отделение за управление на 

огъня в трета реактивна артилерийска 

батарея на поделение 52340 - Асеновград

7321 3025 п1 средно ПСК - "Сержант- 

командир"

Курс за командири на 

отделения за управление на 

огъня от полевата артилерия 

на СВ

не се изисква 1552 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

359 Командир на трети разчет на реактивна 

бойна машина БМ-21 "ГРАД" във втори 

огневи взвод на трета реактивна 

артилерийска батарея в поделение 52340 - 

Асеновград

7321 3025 п1 средно ПСК - "Сержант- 

командир"

Курс за командири на 

разчети от полевата 

артилерия на СВ

не се изисква 1522 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

360 Командир на трети разчет на БМ-21 "Град" 

във втори огневи взвод на първа реактивна 

артилерийска батарея  в поделение 52180 - 

Асеновград

7321 3025 п1 средно ПСК - "Сержант- 

командир"

Курс за командири на 

разчети от полевата 

артилерия на СВ

не се изисква 1522 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

361 Командир на трети разчет на БМ-21 "Град" 

в първи огневи взвод на втора реактивна 

артилерийска батарея в поделение 52180 - 

Асеновград

7321 3025 п1 средно ПСК - "Сержант- 

командир"

Курс за командири на 

разчети от полевата 

артилерия на СВ

не се изисква 1522 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

362 Командир на второ отделение "ЯХБР" във 

взвод за ЯХБЗ и Е на поделение 52280 - 

Асеновград

7321 3025 п1             

п3

средно ПСК - "Сержант- 

командир"

не се изисква не се изисква 7422 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

363 Командир на трето отделение "ЯХБР" във 

взвод за ЯХБЗ и Е на поделение 52280 - 

Асеновград

7321 3025 п1               

п3

средно ПСК - "Сержант- 

командир"

не се изисква не се изисква 7422 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

364 Командир на отделение "Специална и 

санитарна обработка" във взвод за ЯХБЗ  и 

Е на поделение 52280 - Асеновград

7321 3025 п1           

п3

средно ПСК - "Сержант- 

командир"

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

7442

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

365 Командир на отделение за техническо 

обслужване и ремонт във взвод за 

логистично осигуряване на поделение 38630 

- Асеновград 

7321 3025 п1           

п3

средно ПСК - "Сержант- 

командир"

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

5122

5152

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

366 Командир на второ топогеодезическо 

отделение в топогеодезичен взвод на щабна 

батарея в поделение 38630 - Асеновград

7321 3025 п1 средно ПСК - "Сержант- 

командир"

не се изисква не се изисква 1562 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

367 Началник на първи екипаж на станция 

"КЩМ Р-142 Н - Деймос" във взвод за радио 

и специална свръзка на свързочна рота в 

поделение 38630-Асеновград

7321 3055 п1            

п3

средно ПСК - "Сержант- 

командир"

не се изисква не се изисква 4032 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

368 Началник на радиолокационна станция във 

взвод за разузнаване и управление на 

батарея  за артилерийско разузнаване в 

поделение 38630 - Асеновград

7321 3055 п1          

п3

средно ПСК - "Сержант- 

командир"

Курс за началник станция 

РЛС

не се изисква 1552

1592

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"
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369 Началник на трети екипаж на станция 

"КЩМ Р-142 Н - Деймос" във взвод за радио 

и специална свръзка на свързочна рота в 

поделение 38630 - Асеновград

7321 3055 п1             

п3

средно ПСК - "Сержант- 

командир"

не се изисква не се изисква 4032 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

370 Завеждащ хранилище за ГСМ, ТИ за ГСМ и 

ППИ в хранилища на взвод за материално 

осигуряване в логистична рота на поделение 

36540 -  Асеновград

7321 3016 п2             

п3           

п6

средно ПСК - "Сержант- 

логистик"

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+Е"

не се изисква 5212 

5232

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Курс за длъжностна 

квалификация

371 Командир на втори разчет на бойна машина 

в първи противотанков взвод на втора 

противотанкова батарея ПТУРК "Конкурс" 

на поделение 36540 - Асеновград

7321 3025 п1             

п3

средно ПСК - "Сержант- 

командир"

Курс за командири на 

разчети от полевата 

артилерия на СВ

не се изисква  1602 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

372 Командир на втори разчет на бойна машина 

във втори противотанков взвод на първа 

противотанкова батарея ПТУРК "Конкурс" 

на поделение 36540 - Асеновград 

7321 3025 п1           

п3

средно ПСК - "Сержант- 

командир"

Курс за командири на 

разчети от полевата 

артилерия на СВ

не се изисква  1602 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

373 Командир на линейно-кабелно отделение в 

свързочен взвод на щабна рота на поделение 

36540 - Асеновград

7321 3025 п2 средно ПСК - "Сержант- 

командир"

Курс за длъжностна 

квалификация

не се изисква 4072 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

374 Командир на отделение "Предни 

наблюдатели" в щабен взвод на щабна рота 

в поделение 36540 - Асеновград

7321 3025 п2 средно ПСК - "Сержант- 

командир"

Курс за длъжностна 

квалификация

не се изисква 1542 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

375 Командир на трети разчет на бойна машина 

в първи противотанков взвод на трета 

противотанкова батарея ПТУРК "Конкурс" в 

поделение 36540 - Асеновград

7321 3025 п1              

п3

средно ПСК - "Сержант- 

командир"

Курс за командири на 

разчети от полевата 

артилерия на СВ

не се изисква  1602 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

376 Оператор на електронно-изчислителна 

техника в отделение "Личен състав" на 

поделение 24620 - Свобода

7321 3061 п4 средно не се изисква Обща и специална 

администрация 

не се изисква 7032

4142

не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

377 Началник на първи екипаж на радиорелейна 

станция (Р - 409) в радиорелейно-кабелен 

взвод на свързочна рота в поделение 24620 - 

Свобода

7321 3053 п3 средно ПСК - "Техник" Експлоатация и ремонт на 

радиотехническа, 

информационна и 

компютърна техника или 

свързочни войски

не се изисква 4042 Командир на отделение РДКИ - 

"Поверително"

378 Началник на втори екипаж на радиорелейна 

станция (Р - 409) в радиорелейно-кабелен 

взвод на свързочна рота в поделение 24620 - 

Свобода

7321 3053 п3 средно ПСК - "Техник" Експлоатация и ремонт на 

радиотехническа, 

информационна и 

компютърна техника или 

свързочни войски

не се изисква 4042 Командир на отделение РДКИ - 

"Поверително"

379 Командир на линейно-кабелно отделение в 

радиорелейно-кабелен взвод на свързочна 

рота в поделение 24620 - Свобода

7321 3025 п1             

п3

средно ПСК - "Техник" Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"; 

Експлоатация и ремонт на 

радиотехническа, 

информационна и 

компютърна техника или 

свързочни войски

не се изисква 5232

4072

Началник на свързочна станция РДКИ - 

"Поверително"

380 Специалист по разузнаване в първа 

HUMINT група на първи HUMINT тим в 

HUMINT батальон на поделение 24620 - 

Свобода

7321 3077 п1 средно не се изисква не се изисква Английски 

език                   

2-2-2-1

1312 Командир на отделение РДКИ - "Секретно"; 

"NATO SECRET" 
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381 Специалист по разузнаване във втора 

HUMINT група на първи HUMINT тим в 

HUMINT батальон на поделение 24620 - 

Свобода

7321 3077 п1 средно не се изисква не се изисква Английски 

език                   

2-2-2-1

1312 Командир на отделение РДКИ - "Секретно"; 

"NATO SECRET" 

382 Специалист по разузнаване във втора 

HUMINT група на втори HUMINT тим в 

HUMINT батальон на поделение 24620 - 

Свобода

7321 3077 п1 средно не се изисква не се изисква Английски 

език                   

2-2-2-1

1312 Командир на отделение РДКИ - "Секретно"; 

"NATO SECRET" 

383 Специалист по разузнаване в първа 

HUMINT група на трети HUMINT тим в 

HUMINT батальон на поделение 24620 - 

Свобода

7321 3077 п1 средно не се изисква не се изисква Английски 

език                   

2-2-2-1

1312 Командир на отделение РДКИ - "Секретно"; 

"NATO SECRET" 

384 Командир на четвърто домакинско 

отделение във взвод за продоволствено 

осигуряване на рота за логистична 

поддръжка в поделение 24620 - Свобода

7321 3025 п1            

п2

средно Сержант - логистик Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

5022

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Курс за 

професионално 

обучение по 

специалността 

"Готвач"

Длъжността се 

овакантява на 

01.01.2011 г.

385 Командир на отделение "Мостови 

конструкции" в мостостроителен взвод на 

инженерна рота за хоризонтални 

конструкции в 54-ти инженерен батальон на 

поделение 28880 - Белене

7321 3025 п1            

п3

средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 7232 не се изисква определена

386 Командир на транспортно отделение в 

щабен взвод на инженерна рота за 

пречистване на вода в 54-ти инженерен 

батальон на поделение 28880 - Белене

7321 3025 п1           

п3

средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232 не се изисква определена

387 Командир на второ отделение за инженерни 

специалисти във втори взвод за инженерни 

специалисти на рота за инженерни 

специалисти в 54-ти инженерен батальон на 

поделение 28880 - Белене

7321 3025 п1           

п3

средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

7252

не се изисква определена

388 Командир на отделение "Радиационно и 

химическо разузнаване" в инженерен взвод 

на щабна рота в поделение 44220 - Пловдив

7321 3025 п1 средно Курс за длъжностна 

квалификация

не се изисква не се изисква 7432 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

389 Командир на отделение  "Инженерни 

машини" в пътно строителен взвод на пътно-

мостова инженерна рота в поделение 44200 - 

Стара Загора

7321 3025 п1           

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

 7262

не се изисква определена

390 Автомеханик в отделение "Специални 

автомобили и автобуси" на трети взвод за 

логистично осигуряване в рота за 

логистично осигуряване на батальон за 

логистично осигуряване в поделение 42600 - 

Мусачево

7321 3003 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+D"

не се изисква 5232

5212

не се изисква определена

391 Командир на второ отделение за специална 

обработка във втори взвод за специална и 

санитарна обработка на рота за специална и 

санитарна обработка във втори батальон за 

ядрена, химическа, биологическа защита и 

екология на поделение 42600 - Мусачево 

7321 3025 п1                 

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5232       

7432

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"
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392 Командир на отделение в отделение за 

подвоз на твърди товари на трети взвод за 

логистично осигуряване в рота за 

логистично осигуряване на батальон за 

логистично осигуряване в поделение 42600 - 

Мусачево

7321 3025 п1           

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

5212

не се изисква определена

393 Командир на второ отделение за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване в 

трети взвод за ядрено, химическо и 

биологическо разузнаване на рота за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване в 

първи батальон за ядрена, химическа, 

биологическа защита и екология на 

поделение 42600 - Мусачево 

7321 3025 п1             

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 7422 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

394 Командир на отделение за специална 

обработка и ликвидиране на последствията 

в първи взвод за специална и санитарна 

обработка на рота за специална и санитарна 

обработка в първи батальон за ядрена, 

химическа, биологическа защита и екология 

на поделение 42600 - Мусачево 

7321 3025 п1            

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 7432 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

395 Командир на отделение за санитарна 

обработка във втори взвод за специална и 

санитарна обработка на рота за специална и 

санитарна обработка в първи батальон за 

ядрена, химическа, биологическа защита и 

екология на поделение 42600 - Мусачево 

7321 3025 п1          

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 7442 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

396 Началник на радиостанция във втори 

екипаж на радиостанция Р-142 на свързочен 

взвод във втори батальон за ядрена, 

химическа, биологическа защита и екология 

на поделение 42600 - Мусачево

7321 3054  п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4032 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

397 Командир на трето отделение за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване в 

първи взвод за ядрено, химическо и 

биологическо разузнаване на рота за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване във 

втори батальон за ядрена, химическа, 

биологическа защита и екология на 

поделение 42600 - Мусачево 

7321 3025 п1           

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 7422 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

398 Командир на трето отделение за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване на 

втори взвод за ядрено, химическо и 

биологическо разузнаване в рота за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване на 

втори батальон за ядрена, химическа, 

биологическа защита и екология в 

поделение 42600 - Мусачево 

7321 3025 п1          

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 7422 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"
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399 Командир на четвърто отделение за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване във 

втори взвод за ядрено, химическо и 

биологическо разузнаване на рота за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване във 

втори батальон за ядрена, химическа, 

биологическа защита и екология на 

поделение 42600 - Мусачево 

7321 3025 п1           

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 7422 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

400 Командир на пето отделение за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване във 

втори взвод за ядрено, химическо и 

биологическо разузнаване на рота за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване във 

втори батальон за ядрена, химическа, 

биологическа защита и екология на 

поделение 42600 - Мусачево 

7322 3025 п1                 

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 7422 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

401 Специалист по специални операции в първи 

взвод "Специални сили" на рота "Алфа" в 

поделение 32990 - Пловдив

7321 3077 п6 средно изисква се не се изисква 1402

5232

7222

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

402 Специалист по специални операции в трети 

взвод "Специални сили" на рота "Алфа" в 

поделение 32990 - Пловдив

7321 3077 п6 средно изисква се не се изисква 1402

5232

7222

7262

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

403 Специалист по специални операции в трети 

взвод "Специални сили" на рота "Алфа" в 

поделение 32990 - Пловдив

7321 3077 п6 средно изисква се не се изисква 1402

5232

7222

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

404 Командир на отделение "Информационно 

осигуряване" в поделение 46690 - Пловдив

7321 3025 п1           

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 4102 Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" или "Младши 

сержант"

РДКИ - "Секретно" Курс 

"Информационни 

системи"

405 Командир на трето отделение "Трайлери" в 

рота за транспорт и евакуация на поделение 

52760 - Пловдив

7321 3025 п1            

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант" или 

"Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

406 Командир на отделение за медицинска 

евакуация в рота за транспорт и евакуация 

на поделение 52760 - Пловдив

7321 3025 п1            

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5242

6822

Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" или "Младши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

407 Командир на отделение за ремонт на 

преносими зенитно-ракетни комплекси в 

рота за ремонт на ПТУРК, ПЗРК, ОП, РЛТ, 

АСУ и ЗРК на поделение 52410 - Пловдив

7321 3025 п1            

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5132

5142

5232

Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" или "Младши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

408 Командир на отделение за ремонт на 

топопревързвачи и ТЗМ в рота за ремонт на 

ПТУРК, ПЗРК, ОП, РЛТ, АСУ и ЗРК на 

поделение 52410 - Пловдив

7321 3025 п1            

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 1752

5142

Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" или "Младши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

409 Командир на трето отделение за ремонт на 

бронетанкова техника в първа логистична 

рота на поделение 54530 - Пловдив

7321 3025 п1           

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5222

5232

Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" или "Младши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

410 Командир на второ отделение за ремонт на 

бронетанкова техника във втора логистична 

рота на поделение 54530 - Пловдив

7321 3025 п1            

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5222

5232

Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" или "Младши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"
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411 Командир на отделение за ремонт на ЗРК и 

ОП във втора логистична рота на поделение 

54530 - Пловдив

7321 3025 п1          

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5122

5152

5232

Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" или "Младши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

412 Командир на отделение за специални работи 

и евакуация в трета логистична рота на 

поделение 54530 - Пловдив

7321 3025 п1            

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232 Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" или "Младши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

Длъжността се 

овакантява на 

01.01.2011 г.

413 Командир на КЩМ в щабен взвод на 

поделение 52530 - Пловдив

7321 3025 п1            

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

4032

Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант" или "Младши 

сержант"

РДКИ - "Секретно" Длъжността се 

овакантява на 

01.01.2011 г.

414 Старши писар в поделение 22280 - Корен 7321 3083 п4 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7032 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

415 Механик-водач в отделение "Позиционни 

машини" на технически взвод в инженерно-

сапьорна рота на поделение 24150 - Стара 

Загора

7311 3004 п3 средно Механик-водач не се изисква не се изисква 5232

7252

Механик-водач, випускник на 

професионалния сержантски колеж

РДКИ - 

"Поверително"

416 Майстор по ремонта на АТТ в ремонтно 

отделение на взвод за логистично 

осигуряване в поделение 48430 - Стара 

Загора

7311 3003 п3 средно Курс за професионална 

квалификация

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

Английски 

език                     

1-1-1-1

5232

5112

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

417 Оркестрант ІІІ група в Представителен 

духов оркестър на Сухопътните войски в 

поделение 22160 - Плевен

7311 3045 п6 средно не се изисква Курс за военен оркестрант не се изисква 7522 не се изисква определена

418 Оркестрант - III група във Военен духов 

оркестър на поделение 22220 - Сливен

7311 3045 п6 средно Курс за професионална 

квалификация

Музикант - инструменталист не се изисква 7522       

5232

не се изисква определена

419 Оркестрант - III група във Военен духов 

оркестър на поделение 22220 - Сливен

7311 3045 п6 средно Курс за професионална 

квалификация

Музикант - инструменталист не се изисква 7522       

5232

не се изисква определена

420 Младши автоелектромеханик в ремонтен 

взвод на логистична рота в поделение 36540 

- Асеновград

7311 3005 п3 средно ПСК - "Сержант- 

логистик"

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5212 

5232

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

Курс "Експлоатация 

и ремонт на 

автомобилна и 

бронетанкова 

техника"

421 Младши автоелектромеханик в отделение за 

ремонт на автотракторна техника на първи 

взвод за логистично осигуряване в рота за 

логистично осигуряване на батальон за 

логистично осигуряване в поделение 42600 - 

Мусачево

7311 3005 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5212 не се изисква определена

422 Младши автомеханик в отделение за подвоз 

на твърди товари на трети взвод за 

логистично осигуряване в рота за 

логистично осигуряване на батальон за 

логистично осигуряване в поделение 42600 - 

Мусачево

7311 3007 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

5212

не се изисква определена

423 Младши автомеханик в отделение за подвоз 

на твърди товари на трети взвод за 

логистично осигуряване в рота за 

логистично осигуряване на батальон за 

логистично осигуряване в поделение 42600 - 

Мусачево

7311 3007 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

5212

не се изисква определена

Отпечатано в 2 екз. 
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424 Младши автомеханик в отделение за подвоз 

на твърди товари на трети взвод за 

логистично осигуряване в рота за 

логистично осигуряване на батальон за 

логистично осигуряване в поделение 42600 - 

Мусачево

7311 3007 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5232

5212

не се изисква определена

425 Майстор по ремонта в отделение за ремонт 

на бронетанкова техника на първи взвод за 

логистично осигуряване в рота за 

логистично осигуряване на батальон за 

логистично осигуряване в поделение 42600 - 

Мусачево

7311 3003 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5222

5242

не се изисква определена

426 Майстор по ремонта в отделение за ремонт 

на въоръжение и специална техника на 

ремонтен взвод в рота за логистично 

осигуряване на поделение 32990 - Пловдив

7311 3003 п3 средно изисква се не се изисква 5042

5232

не се изисква определена Длъжността се 

овакантява на 

01.01.2011 г.

1 Завеждащ хранилище в служба 

"Продоволствено и вещево снабдяване" в 

поделение 44510 - София

7321 3016 п2 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

2 Старши специалист по сигурността на 

информацията в секция "Сигурност на 

информацията" в База за комуникационна, 

информационна и навигационна поддръжка 

в поделение 54270 - Пловдив

7342 3088 п2          

п3         

п4        

п6

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 7712 Началник на център в База за КИНП; 

Началник на пункт в База за КИНП

РДКИ - "Строго 

секретно"; "NATO 

SECRET"

3 Завеждащ хранилище в "Складове" на 

"Подразделения за логистично осигуряване" 

в База за комуникационна, информационна 

и навигационна поддръжка в поделение 

54270 - Пловдив 

7321 3016 п2         

п3        

п6

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 5232 Старши специалист в База за КИНП; 

Всички длъжности, изискващи по 

длъжностно разписание звание 

"Сержант" или "Младши сержант" 

РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "С"

4 Началник на пункт в пункт "Радиорелейни 

комуникации" на център "Радио и 

радиорелейни комуникации" в сектор "КИП 

в район Бургас" в трета зона за 

комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в База за КИНП в 

поделение 26600 - Братово

7342 3053 п1        

п3

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 4042 Старши дежурен; Старши 

специалист по радиорелейни 

станции; Старши радиорелеен 

механик

РДКИ - "Секретно"

5 Готвач в "Опорен комуникационен възел - 

Бояна" на сектор "Отдалечени 

комуникационни възли и центрове" в първа 

зона за комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в База за 

комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в поделение 26450 

- София

7321 3008      п2 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 4072 Всички длъжности, изискващи по 

длъжностно разписание звание 

"Сержант" или "Младши сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

Завършен техникум 

по обществено 

хранене или курс за 

придобиване на 

квалификация 

"Готвач" или 

"Помощник-готвач"

2.3 ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ
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6 Началник на цифрова телефонна централа в 

център "Телефонно-телеграфни 

комуникации и обективен контрол" в сектор 

"Комуникационна и информационна 

поддръжка в район Божурище" в първа зона 

за комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в База за 

комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в  поделение 

26450 - София

7332 3045  п2         

п3

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 4022 Началник на телефонна станция 

станция; Старши специалист по 

телефонни ВЧ апаратури; Старши 

специалист по телефонна апаратура 

за криптиране 

РДКИ - "Секретно"

7 Началник на пункт в "Радиоприемен пункт" 

на сектор "Комуникационна и 

информационна поддръжка в район 

Божурище" в първа зона за 

комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в База за 

комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в поделение 26450 

- София

7342 3053 п1          

п3

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2422 Началник на пункт в сектор на зона 

за КИНП; Началник на център в 

сектор на зона за КИНП; Старши 

специалист по апаратура за 

дистанционно управление; Старши 

специалист по радиокомуникации

РДКИ - "Секретно"

8 Началник на радиостанция в "Мобилна 

авиационна УКВ/ДЦВ радиостанция-средна 

мощност" в пункт "Мобилни средства за 

привързване" в сектор "Комуникационно 

привързване" в първа зона за 

комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в База за 

комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в поделение 26450 

- София

7321 3054     п3 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2422 Началник на радиорелейна станция; 

Всички длъжности, изискващи по 

длъжностно разписание звание 

"Сержант" или "Младши сержант" - 

свързочни специалисти

РДКИ - 

"Поверително"

9 Старши специалист по логистичното 

осигуряване в "Щаб" на втора зона за 

комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в База за 

комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в поделение 54450 

- Труд

7341 3087  п2           

п3        

п4          

п6

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2422 Старши специалист в зона за КИНП; 

Всички длъжности, изискващи по 

длъжностно разписание звание 

"Старшина" или "Старши сержант" 

РДКИ - "Секретно"

10 Старши дежурен в пункт "Управление и 

информационна поддръжка на КИВ" в 

сектор "Комуникационна и информационна 

поддръжка в район Труд" във втора зона за 

комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в База за 

комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в поделение 54450 

- Труд

7342 3071 п2         

п3          

п4

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2422  

4022  

4052  

4042

Началник на пост телефонно-

телеграфни комуникации; Началник 

на пост радиорелейни комуникации; 

Началник на пост "Криптографска 

защита"; Началник на пост 

"Каналообразуване"

РДКИ - "Секретно"
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11 Началник на пункт в пункт 

"Каналообразуване и обективен контрол" в 

група "Телефонно-телеграфни комуникации 

и криптографска защита" в сектор 

"Комуникационна и информационна 

поддръжка в район Труд" във 2 зона за 

комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в База за 

комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в поделение 54450 

- Труд

7342 3053  п1          

п3

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 4022 Старши радиорелеен механик; 

Специалист по ВЧ апаратури; 

Старши специалист в зона за КИНП

РДКИ - "Секретно" Длъжността се 

овакантява на 

31.12.2010 г.

12 Старши специалист по кабелно 

разпределителна и обединителна станция в 

пункт "Каналообразуване и обективен 

контрол" в група "Телефонно-телеграфни 

комуникации и криптографска защита" в 

сектор "Комуникационна и инфармационна 

поддръжка в район Труд" във втора зона за 

комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в База за 

комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в поделение 54450 

- Труд

7332 3094 п2         

п3         

п4

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2422 Старши радиорелеен механик; 

Специалист по ВЧ апаратури

РДКИ - "Секретно"

13 Старши специалист по логистичното 

осигуряване в "Щаб" на трета зона за 

комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в База за 

комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в поделение 26600 

- Братово

7341 3087 п2        

п3        

п4        

п6

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2422 Старши дежурен в пункт 

"Управление и поддръжка на КИВ"; 

Началник на радиостанция; 

Началник на пост; Старши 

радиомеханик

РДКИ - "Секретно"

14 Старши дежурен в пункт "Управление и 

информационна поддръжка на КИВ" в 

сектор "Комуникационна и информационна 

поддръжка в район Бургас" в трета зона за 

комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в База за 

комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в поделение 26600 

- Братово

7342 3071 п2        

п3          

п4

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2422  

4022  

4052  

4042

Началник приемен радиопост; 

Старши радиомеханик в "Приемен 

радиопост"; Старши специалист по 

телефонна апаратура за криптиране; 

Старши специалист по цифрови 

уплътнителни апаратури

РДКИ - "Секретно"

15 Старши специалист по апаратура за 

криптиране в пост "Предварително 

криптиране" в група "Телефонно-

телеграфни комуникации и криптографска 

защита" в сектор "Комуникационна и 

информационна поддръжка в район Бургас" 

в трета зона за комуникационна, 

информационна и навигационна поддръжка 

в База за комуникационна, информационна 

и навигационна поддръжка в  поделение 

26600 – Братово

7331 3093    п2         

п3         

п4

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 7722 Оператор на апаратура за 

предварително криптиране; Старши 

специалист по цифрова апаратура за 

криптиране; Старши специалист по 

телеграфна апаратура за криптиране

РДКИ - "Строго 

секретно"
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16 Старши специалист по радиорелейни 

станции в пункт "Радиорелейни 

комуникации" на център "Радио и 

радиорелейни комуникации" в сектор 

"Комуникационна и информационна 

поддръжка в район Бургас" в трета зона за 

комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в База за 

комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в поделение 26600 

- Братово

7332 3094 п2        

п3        

п4

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 4042 Началник на радиорелейна станция; 

Старши радиорелеен механик; Радио 

и радиорелеен оператор

РДКИ - "Секретно"

17 Началник на пункт в "Отдалечен УКВ 

радиопункт - Балчик" в сектор "Отдалечени 

комуникационни възли и центрове" в трета 

зона за комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в База за 

комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в поделение 26600 

- Братово

7342 3053 п1        

п3

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2422 Началник на пункт; Старши 

дежурен; Началник на пост;  Старши 

радиомеханик

РДКИ - "Секретно" Длъжността се 

овакантява на 

31.12.2010 г.

18 Старши специалист по поддръжка и ремонт 

на електросилови устройства, той и шофьор 

в участък "Ремонт и настройка на 

електрозахранващи устройства" в сектор 

"Радиолокационна техника" в поделение 

54320 - Божурище

7342 3088 п3 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 5152 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "С"

19 Старши специалист по поддръжка и ремонт 

на навигационна техника, той и шофьор в 

участък "Ремонт и настройка на 

навигационна техника" в сектор 

"Комуникационна, информационна и 

навигационна техника" в поделение 54320 - 

Божурище

7342 3088 п3 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2432 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "С"

20 Старши майстор в участък "Ремонт и 

настройка на станции за насочване на 

ракети на комплекси "С-300", "КУБ" и 

"СТРЕЛА-2М" в сектор "Зенитно-ракетна 

техника" в поделение 54320 - Божурище

7332 3072 п3 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 7662 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "С"

21 Заместник-командир на взвод "Товарни и 

специални автомобили" в Автотранспортна 

рота в поделение 54320 - Божурище

7331 3004 п1 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 5232 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категории "С", "D" и 

"Е"

22 Завеждащ хранилище в Сладове в сектор 

"Комуникационна, информационна и 

навигационна техника" в поделение 54320 - 

Божурище

7321 3016 п2         

п3

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 4072 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "С"

23 Командир на отделение за поддръжка в 

Обслужващ взвод на Обслужваща рота в 

поделение 54320 - Божурище

7321 3025 п1        

п3

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 5042 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

24 Завеждащ хранилище с класически бойни 

припаси в отделение "Класическо 

въоръжение и бойни припаси" в поделение 

26810 - Поповица

7342 3012 п2         

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5112 

5122

не се изисква определена РДКИ - "Секретно"
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25 Командир на отделение в отделение 

"Авиационно техническо осигуряване" в 

поделение 28770 - Балчик

7321 3025 п1        

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 2072 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

26 Старши механик в поделение 28770 - Балчик 7331 3073   п3 средно не се изисква Курс за обучение по 

криптографска сигурност и 

работа с криптографско 

средство за предварително 

криптиране на информация и 

ключови материали към него

не се изисква 7712 не се изисква определена РДКИ - "Строго 

секретно"

27 Старши техник в команда ЗРК "КУБ" в 

сектор "Поддръжка на ЗРТ" в поделение 

36780 - гр. Шабла

7332 3096 п3 средно не се изисква не се изисква 5242              

1742               

2222

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

28 Старши специалист по възстановяване на 

мишените и мишенна обстановка в 

поделение 54720 - Пловдив

7341 3087 п3        

п6

средно не се изисква не се изисква не се изисква 7232                   

5022

Заместник командир на взвод;        

Началник на служба

РДКИ - "Секретно" Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "D"

29 Началник на служба "Инженерно-

автомобилна" в поделение 54720 - Пловдив

7342 3047 п1        

п2        

п3        

п6

средно не се изисква не се изисква не се изисква 7232            

7252                  

5232

Заместник командир на взвод;        

Началник на служба

РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "C" и "Т" 

30 Началник на "Санитарна група" в поделение 

54720 - Пловдив

7332 3048 п2 средно не се изисква не се изисква не се изисква 6822 Началник на група; Командир на на 

отделение

РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "C"

31 Старши специалист по метеорологично 

осигуряване в метеорологична секция на 

поделение 52090 - Д. Митрополия

7342 3088 п2            

п3          

п4        

п6

средно Курс за военна 

подготовка

не се изисква не се изисква 7132 Метеонаблюдател РДКИ - 

"Поверително"

32 Техник на самолет РС - 9М в ескадрила 

"Оперативна подготовка на авиационнта 

техника" на поделение 52090 - Д. 

Митрополия

7341 3105 п3 средно Курс за военна 

подготовка

Курс по техническо 

обслужване на РС - 9М

не се изисква 2082 Старши авиомеханик РДКИ - 

"Поверително"

Експлоатация и 

ремонт летателни 

апарати и ав. 

двигатели

33 Техник на самолет РС - 9М в ескадрила 

"Оперативна подготовка на авиационнта 

техника" на поделение 52090 - Д. 

Митрополия

7341 3105 п3 средно Курс за военна 

подготовка

Курс по техническо 

обслужване на РС - 9М

не се изисква 2082 Старши авиомеханик РДКИ - 

"Поверително"

Експлоатация и 

ремонт летателни 

апарати и ав. 

двигатели

34 Старши специалист по логистично 

осигуряване в център "Летателна 

подготовка" на поделение 52090 - Д. 

Митрополия

7341 3087 п2            

п3          

п4        

п6

средно Курс за военна 

подготовка

не се изисква не се изисква 2082 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

35 Старши автомобилен майстор в отделение 

"Логистика" на поделение 52090 - Д. 

Митрополия

7332 3057 п3 средно Курс за военна 

подготовка

не се изисква не се изисква 5232 

5212

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Специалист по 

обслужване, ремонт 

и съхранение на АТТ

36 Старши инструктор по СУРН на ЗРК-Куб в 

сектор "ПВО" на поделение 52090 - Д. 

Митрополия

7342 3073 п1          

п2                   

п5

средно Курс за военна 

подготовка

не се изисква не се изисква 2212 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

37 Старши майстор в служба 

"Комуникационно, информационна и 

навигационна техника" в поделение 52090 - 

Д. Митрополия

7332 3072 п3 средно Курс за военна 

подготовка

не се изисква не се изисква 2432 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"
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38 Старши специалист по логистично 

осигуряване на система "Комуникационно и 

информационно осигуряване" в поделение 

52090 - Д. Митрополия

7341 3087 п2            

п3          

п4        

п6

средно Курс за военна 

подготовка

не се изисква не се изисква 2422

4072

4022

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

39 Началник на автомобилна прожекторна 

станция в ескадрила "Комуникационно, 

информационно и навигационно 

осигуряване"  в поделение 52090 - Д. 

Митрополия

7321 3033 п1        

п3

средно Курс за военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 2472 Електромеханик РДКИ - 

"Поверително"

40 Старши техник  в стационарна  

светотехническа система за нощно кацане 

СТС-С и указател на светлинната глисада на 

група "Светотехническо оборудване" в 

система "Навигационно осигуряване" на 

ескадрила "Комуникационно, 

информационно и навигационно 

осигуряване" в поделение 28000 - Граф 

Игнатиево

7332 3096 п3 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 2472 Всички длъжности, изискващи 

военно звание "Старшина" и 

"Старши сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

41 Старши специалист по радиолокационно 

осигуряване /отчетник/ на система 

"Радиолокационнo осигуряване" в ескадрила 

"Комуникационно, информационно и 

навигационно осигуряване" в поделение 

28000 - Граф Игнатиево 

7332 3096 п3 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 2462 Всички длъжности, изискващи 

военно звание "Старшина" и 

"Старши сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

42 Младши специалист в щаба на поделение 

24900 - Враждебна 

7311 3040 п3        

п4           

п6

средно не се изисква не се изисква не се изисква 7022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

43 Младши специалист в отделение 

"Оперативно" в поделение 24900 - 

Враждебна 

7311 3040 п3        

п4           

п6

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2082 

2092 

4022 

5022 

7022

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

44 Младши автомобилен майстор в подвижна 

автомобилна ремонтна работилница на 

служба "Автмобилна и електро-газова 

техника" в поделение 24900 - Враждебна 

7311 3008 п3 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 5212 Шофьор РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "C"

45 Началник на служба "Противопожарна 

безопасност" в поделение 24900 - 

Враждебна

7332 3038 п3 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 7502 Пожарникар РДКИ - 

"Поверително"

46 Завеждащ хранилище в служба "Инженерно-

летищно осигуряване и войскови имоти" в 

поделение 24900 - Враждебна 

7321 3016 п2            

п3            

п6

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 7232 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

47 Старши специалист по техническо 

обслужване на авиационни акумулаторни 

батерии в служба "Техническо обслужване 

на авиационни акумулаторни батерии" в 

поделение 24900 - Враждебна 

7332 3094 п2          

п3

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2112 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

48 Старши специалист по планиране и 

отчитане на летателната дейност в 

транспортно-десантна ескадрила в 

поделение 24900 - Враждебна 

7332 3094 п2         

п3

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2092 

7022

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"
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49 Старши радиотелеграфист в звено бордни 

радиотелеграфисти на транспортно-

десантна ескадрила в поделение 24900 - 

Враждебна 

7332 3088 п3 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2092 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Летателна годност 

50 Старши радиотелеграфист в звено бордни 

радиотелеграфисти на транспортно-

десантна ескадрила в поделение 24900 - 

Враждебна 

7332 3088 п3 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2092 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Летателна годност 

51 Старши механик-борден в група "Самолет, 

двигател и десантно оборудване" на 

ескадрила "Оперативна подготовка на 

авиационната техника" в поделение 24900 - 

Враждебна 

7332 3074 п3 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2092 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Летателна годност 

52 Старши механик-борден в група "Самолет, 

двигател и десантно оборудване" на 

ескадрила "Оперативна подготовка на 

авиационната техника" в поделение 24900 - 

Враждебна 

7332 3074 п3 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2092 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Летателна годност 

53 Старши механик-борден в група "Самолет, 

двигател и десантно оборудване" на 

ескадрила "Оперативна подготовка на 

авиационната техника" в поделение 24900 - 

Враждебна 

7332 3074 п3 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2092 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Летателна годност 

54 Старши механик-борден в група "Самолет, 

двигател и десантно оборудване" на 

ескадрила "Оперативна подготовка на 

авиационната техника" в поделение 24900 - 

Враждебна 

7332 3074 п3 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2092 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Летателна годност 

55 Старши авиомеханик в група "Самолет, 

двигател и десантно оборудване" на 

ескадрила "Оперативна подготовка на 

авиационната техника" в поделение 24900 - 

Враждебна 

7332 3053 п3 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2082 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

56 Младши механик в група "Самолет, 

двигател и десантно оборудване" на 

ескадрила "Оперативна подготовка на 

авиационната техника" в поделение 24900 - 

Враждебна 

7311 3028 п3 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2082 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

57 Старши механик-борден във фотографна 

група на ескадрила "Оперативна подготовка 

на  авиационната техника" в поделение 

24900 - Враждебна 

7342 3079 п3 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2112 Старши борден авиофотограф във 

Фотографна група на ескадрила 

"Оперативна подготовка на 

авиационната техника"

РДКИ - 

"Поверително"

Летателна годност 

58 Старши авиомеханик в група "Авиационно 

оборудване" на ескадрила "Оперативна 

подготовка на авиационната техника" в 

поделение 24900 - Враждебна 

7332 3053 п3 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2112 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

59 Младши механик в група "Авиационно  

оборудване" на ескадрила "Оперативна 

подготовка на авиационната техника" в 

поделение 24900 - Враждебна 

7311 3028 п3 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2112 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

60 Младши механик в група "Радиоелектронно 

оборудване" на ескадрила "Оперативна 

подготовка на авиационната техника" в 

поделение 24900 - Враждебна 

7311 3028 п3 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2122 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"
Отпечатано в 2 екз. 
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61 Младши механик в група "Авиационно  

оборудване" на ескадрила "Периодично 

обслужване и войскови ремонт" в поделение 

24900 - Враждебна 

7311 3029 п3 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2112 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

62 Авиомеханик в Механична група на 

ескадрила "Периодично обслужване и 

войскови ремонт" в поделение 24900 - 

Враждебна

7321 3001 п3 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2082 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

63 Началник на радиоприемен пункт в група 

"Радиокомуникации, обективен контрол и 

комуникационно и информационно 

осигуряване на полетите" на система 

"Комуникационно и информационно 

осигуряване" в ескадрила 

"Комуникационно, информационно и 

навигационно осигуряване" на поделение 

26030 - Безмер

7342 3053 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 2422 Старши радиотелеграфист; Старши 

радиомеханик

РДКИ - "Секретно"

64 Старши техник в група "Радиолокационна 

система за кацане" на система 

"Навигационни средства за инструментално 

кацане" в ескадрила "Комуникационно, 

информационно и навигационно 

осигуряване" на поделение 26030 - Безмер

7332 3096 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 2462 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Длъжността се 

овакантява на 

01.01.2011 г.

65 Старши спасител в отделение "Летателно-

тактическа подготовка" на поделение 26030 - 

Безмер

7332 3092 п3           

п6

средно не се изисква не се изисква не се изисква 1402 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

годност за 

изпълняване на 

парашутни скокове

66 Началник на шифров пост в поделение 

26030 - Безмер

7332 3029 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7722 Командир на отделение РДКИ - "Строго 

секретно"

Длъжността се 

овакантява на 

01.01.2011 г.

67 Главен сержант на авиобаза в поделение 

32040 - Крумово

7341 3004 п1 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 7022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

68 Завеждащ регистратура за класифицирана 

информация в поделение 32040 - Крумово

7342 3008 п1            

п2          

п3        

п4             

п5

средно Курс за работа в 

регистратура за 

класифицирана 

информация

Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 7712 не се изисква определена РДКИ - "Строго 

секретно"

Длъжността се 

овакантява на 

31.12.2010 г.

69 Завеждащ регистратура в поделение 32040 - 

Крумово

7342 3008 п1            

п2          

п3        

п4             

п5

средно Курс за работа с 

криптографски средства 

Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 7722 не се изисква определена РДКИ - "Строго 

секретно"

Курс за обучение по 

криптографска 

сигурност 

70 Началник на подвижна автомобилна 

работилница в поделение 32040 - Крумово

7342 3047 п1        

п2        

п3        

п4

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 5212 Старши автомобилен майстор РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "С"

71 Старши автомобилен майстор в подвижна 

автомобилна работилница в поделение 

32040 - Крумово

7332 3057 п3 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 5212 Старши майстор и длъжности, 

съответстващи на звание "Старши 

сержант" и "Сержант" 

РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "С"

72 Старши готвач в продоволствено-

домакинско отделение на секция 

"Продоволствено осигуряване" в поделение 

32040 - Крумово

7331 3063 п2    

п6

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 5022 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант" и 

"Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"
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73 Старши авиомеханик в група "Вертолет и 

двигател" на ескадрила "Оперативна 

подготовка на авиационната техника" в 

поделение 32040 - Крумово

7332 3053 п3 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2082 Специалист по отчета на вертолет и 

двигател или младши механик

РДКИ - 

"Поверително"

74 Специалист по отчета на вертолет и 

двигател в група "Вертолет и двигател" на 

ескадрила "Периодично обслужване и 

войскови ремонт" в поделение 32040 -

Крумово

7321 3077 п2            

п3          

п4        

п6

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2082 Младши механик РДКИ - 

"Поверително"

75 Техник по авиационно оборудване в група 

"Авиационно оборудване" на ескадрила 

"Периодично обслужване и войскови 

ремонт" в поделение 32040 - Крумово

7341 3107 п3 средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2112 Старши авиомеханик РДКИ - 

"Поверително"

76 Главен сержант на ескадрила 

"Комуникационно, информационно и 

навигационно осигуряване" в поделение 

32040 - Крумово

7342 3006 п1          

п2        

п3        

п4            

п5

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 2422 

2432 

2462 

7022

Длъжности, съответстващи на 

звание "Старшина" и "Старши 

сержант" 

РДКИ - 

"Поверително"

Длъжността се 

овакантява на 

31.12.2010 г.

77 Началник на център "Комуникации с 

непосредствено криптиране" в поделение 

32040 - Крумово

7332 3044 п1         

п3        

п4

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация

не се изисква 4052 Длъжности, съответстващи на 

звание "Старши сержант" и 

"Сержант"

РДКИ - "Строго 

секретно"

78 Главен сержант на дивизион в поделение 

22600 - Русокастро

7342 3006 п1        

п2         

п3          

п4         

п5

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 5022 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

79 Старши писар в поделение 22600 - 

Русокастро

7321 3083 п3 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 7032 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Курс за работа с 

офис приложения

не се изисква

80 Младши механик в разчет "Зареждане на 

ракети с въздух" в поделение 22600 - 

Русокастро

7311 3028 п3 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 2233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категории "С+Е"

не се изисква

81 Началник на противопожарна охрана в 

поделение 22600 - Русокастро

7342 3052 п1        

п2        

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 7502 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категории "С+Е"

не се изисква

82 Старши техник в РТК на поделение 22730 - 

Поморие

7332 3096 п2         

п3        

п4

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 2212 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

83 Старши техник в поделение 22840 - Варна 7332 3096 п2        

п3        

п4

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 2212 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

84 Командир на ракетно-пускова установка в 

ОК на поделение 22840 - Варна

7321 3025 п1          

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 2222 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

85 Началник на КТП в авторемонтно отделение 

на ГЛО в поделение 22840 - Варна

7331 3026 п3 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 5212 Специалист АТТИ; Командир на 

отделение

РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категории "D+Е"

не се изисква

86 Специалист по АТТИ в авторемонтно 

отделение на ГЛО в поделение 22840 - 

Варна

7321 3077 п2            

п3          

п4        

п6

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 5232 Командир на отделение; Младши 

автомеханик

РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категории "D+Е"

не се изисква
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
87 Старши специалист по мотивация на личния 

състав в поделение 26720 - Черноморец

7332 2095 п2        

п3        

п4

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 7032 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

88 Младши техник в поделение 32610 - Банкя 7311 3043 п3 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 2212 Страрши оператор; Оператор РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "С"

не се изисква

89 Майстор по ремонта на АТТ в поделение 

32610 - Банкя

7321 3027 п3                

п6

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 5212 Младши автомеханик в 

авторемонтна работилница

РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "С"

не се изисква

90 Главен сержант на дивизион в поделение 

32610 - Банкя

7342 3006 п1         

п2       

п3          

п4          

п5

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 5022 

2232

Старши специалист по ЗРТ; 

Логистик на дивизион

РДКИ - "Секретно" не се изисква не се изисква

91 Завеждащ хранилище в ГЛО на поделение 

32880 - Ягодово

7321 3018 п2         

п3         

п6

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 3412 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

92 Старши специалист по ЗРТ в поделение 

34420 - Костинброд

7341 3087 п2            

п3          

п4        

п6

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 2312 

2212 

2222

Длъжности, съответстващи на 

звание "Старшина" и "Старши 

сержант" 

РДКИ - "Секретно" не се изисква не се изисква

93 Старши техник в поделение 34420 - 

Костинброд

7332 3096 п2        

п3        

п4

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 2312 Длъжности, съответстващи на 

звание "Старшина" и "Старши 

сержант" 

РДКИ - "Секретно" не се изисква не се изисква

94 Старши техник на РЛС в поделение 34420 - 

Костинброд

7342 3091 п3 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 2312 Длъжности, съответстващи на 

звание "Старшина" и "Старши 

сержант" 

РДКИ - "Секретно" не се изисква не се изисква

95 Началник на електростанция в поделение 

34420 - Костинброд

7332 3023 п3 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 7662 Длъжности, съответстващи на 

звание "Старши сержант" и 

"Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

96 Командир на ракетно-пускова установка в 

поделение 34420 - Костинброд

7342 3027 п1           

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 2222 Длъжности, съответстващи на 

звание "Старшина" и "Старши 

сержант" 

РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

97 Старши специалист по зареждане със 

специални горива в поделение 34420 - 

Костинброд

7342 3088 п2            

п3          

п4        

п6

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 2232 Длъжности, съответстващи на 

звание "Старшина" и "Старши 

сержант" 

РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

98 Началник КТП в поделение 34420 - 

Костинброд

7331 3026 п3 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 5212 Длъжности, съответстващи на 

звание "Старши сержант" и 

"Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

99 Готвач в поделение 34420 - Костинброд 7321 3008 п2 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 5022 Длъжности, съответстващи на 

звание "Сержант" и "Младши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

Документ за 

квалификация - 

готвач

не се изисква

100 Младши механик в група за зареждане на 

поделение 34630 - Доброславци

7311 3028 п3 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 2232 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

101 Началник на станция в поделение 36150 - 

Стара Загора

7342 3047 п1         

п2         

п3        

п4

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 1742 Началник на кабина; Началник на 

наземно радиолокационно 

опознавашо устройство; 

Началник на станция

РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

Отпечатано в 2 екз. 
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
102 Командир на взвод в поделение 36150 - 

Стара Загора

6221 3015 п1          

п2             

п3          

п4           

п5

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 2212 Старши специалист по станция за 

насочване 1С31 и 1С11

РДКИ - 

"Поверително"

Курс за работа с 

офис приложения

не се изисква

103 Старши механик-регулировчик в поделение 

36150 - Стара Загора

7342 3080 п3 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 5242 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на 

верижна машина

не се изисква

104 Завеждащ хранилище в поделение 52860 - 

Кичево

7321 3016 п2        

п3        

п6

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 5042 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

105 Завеждащ хранилище в поделение 52970 - 

Божурище

7321 3016 п2         

п3        

п6

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 5042 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

106 Младши автоелектромеханик в поделение 

52970 - Божурище

7311 3005 п3 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 5212 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

107 Младши специалист в поделение 52970 - 

Божурище

7311 3040 п2        

п3        

п4        

п6

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 7422 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

108 Старши техник във втора група на РТК в 

поделение 54620 - Трилистник

7332 3096 п2        

п3        

п4

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 2212 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

109 Механик-водач в ОК на поделение 54620 - 

Трилистник

7311 3004 п3 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 5242 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

110 Комендант на щаба в полк на поделение 

24980 - Божурище

7342 3031 п1        

п2        

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 5232           

7022

Главен сержант на рлв; Началник на 

работилница; Старши писар; 

Старши специалист по…; Старши 

помощник-дежурен по събиране и 

обработка на радиолокационна 

информация; Старши 

автоелектромеханик; Заместник-

командир на взвод

РДКИ - 

"Поверително"

111 Началник на работилница в свързочна 

работилница на поделение 24980 - 

Божурище

7342 3047 п1            

п2        

п3         

п4

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 4072         

2312

Главен сержант на рлв; Старши 

писар; Старши специалист по…; 

Заместник-командир на взвод; 

Старши помощник-дежурен по 

събиране и обработка на 

радиолокационна информация

РДКИ - 

"Поверително"

112 Завеждащ хранилище в отделение 

"Логистика" на поделение 24980 - 

Божурище

7321 3016 п1        

п3        

п6

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 5412 Командир на отделение; Завеждащ 

хранилище; Началник на 

радиостанция/радиорелейна станция

РДКИ - 

"Поверително"

113 Старши автоелектромеханик в ЕСВ на 

поделение 34710 - Игралище

7332 3054 п3 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 5212 Заместник-командир на взвод по 

комуникационно-информационно 

осигуряване; Старши специалист по 

РЛТ; Началник на регистратура; 

Командир на отделение

РДКИ - 

"Поверително"

114 Старши специалист по РЛТ на РЛС П-37 в 

поделение 34710 - Игралище

7332 2095 п2        

п3        

п4

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 2312 Заместник-командир на взвод по 

комуникационно-информационно 

осигуряване;Ст. Автоелектроме-

ханик; Н-к на регистратура; 

Командир на отделение

РДКИ - 

"Поверително"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
115 Командир на отделение в ЗРО "Стрела-2М" 

на поделение 42520 - Щръклево

7321 3025 п1         

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 1712 Командир на отделение; Началник 

на радиорелейна станция; Началник 

на радиостанция

РДКИ - 

"Поверително"

116 Старши специалист по РЛТ на РЛС П-18 в 

поделение 42520 - Щръклево

7332 2095 п2        

п3        

п4

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 2312 Старши автоелектромеханик; 

Началник на регистратура; 

Командир на отделение

РДКИ - 

"Поверително"

117 Старши специалист по логистика  в 

поделение 34690 - Добри Дол

7342 3088 п2            

п3          

п4        

п6

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 5022 Главен сержант; Старши специалист 

по РЛТ; Старши електромеханик

РДКИ - 

"Поверително"

118 Главен сержант в поделение 34690 - Добри 

Дол

7342 3006 п1            

п2           

п3         

п4          

п5

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 2312 Старши специалист по РЛТ; Старши 

електромеханик

РДКИ - 

"Поверително"

119 Началник на радиостанция КВ-ср.м. в 

поделение 44380 - Братово

7321 3054 п3 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 2312              

4032

Началник на регистратура; 

Специалист по ЯХБЗ; Командир на 

отделение; Началник на 

радиорелейна станция

РДКИ - 

"Поверително"

120 Старши специалист по логистика в 

поделение 34820 - Батак

7342 3068 п2            

п3          

п4        

п6

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 5022 Главен сержант;Ст.специалист по 

…; Ст.автоелектромеханик; 

Командир на взвод 

РДКИ - 

"Поверително"

Длъжността се 

овакантява на 

01.01.2011 г.

121 Старши специалист по РЛТ на П-37МВ  в 

поделение 34820 - Батак

7332 2095 п2        

п3        

п4

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 2312 Старши специалист по …; 

Ст.автоелектромеханик; Началник 

на радиостанция/радиорелейна 

станция;Инструктор;Командир на 

отделение;Н-к на регистратура 

РДКИ - 

"Поверително"

122 Шофьор в ЕСВ на поделение 34820 -Батак 7311 3066 п3         средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 5232        

5212

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "С"

123 Старши специалист по РЛТ на П-14Ф в 

поделение 32720 - Радишево

7332 2095 п2        

п3        

п4

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 2312 Старши специалист по …; Старши 

автоелектромеханик

РДКИ - 

"Поверително"

124 Старши специалист по РЛТ на П-18 в 

поделение 34920 - Хасково

7332 2095 п2        

п3        

п4

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 2312 Старши специалист по …; Старши 

автоелектромеханик; Началник на 

радиостанция/радиорелейна 

станция; Командир на отделение; 

Началник на регистратура 

РДКИ - 

"Поверително"

125 Старши специалист по РЛТ на П-37 в 

поделение 28540 - Труд

7332 2095 п2        

п3        

п4

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 2312 Ст.специалист 

по;Ст.автоелектромеханик; Н-к на 

радиостанция/радиорелейна 

станция;Командир на 

отделение;Началник на 

регистратура;Ст. радиомайстор; 

Специалист по АВ и ЯХБЗ

РДКИ - 

"Поверително"

126 Началник на радиостанция КВ-средна 

мощност в поделение 28540 - Труд

7321 3054 п3 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 4032        

2312

Началник на радиорелейна станция; 

Началник на регистратура; 

Специалист по АВ и ЯХБЗ

РДКИ - 

"Поверително"

Отпечатано в 2 екз. 
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
127 Старши специалист по сбор, обработка и 

предаване на РЛИ в поделение 28540 - Труд

7332 2095 п2        

п3        

п4

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 2312 Старши специалист по …; Старши 

автоелектромеханик; Началник на 

радиостанция/радиорелейна 

станция; Началник на регистратура; 

Старши радиомайстор; Специалист 

по АВ и ЯХБЗ

РДКИ - 

"Поверително"

Длъжността се 

овакантява на 

01.01.2011 г.

128 Началник на пункт "Радиорелейни 

комуникации" на център "Радио и 

радиорелейни комуникации" в сектор 

"Комуникационна и информационна 

поддръжка в район Бургас" в трета зона за 

комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в База за 

комуникационна, информационна и 

навигационна поддръжка в поделение 26660 

- Братово 

7342 3053 п1        

п3

средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 4042 Старши дежурен; Старши 

специалист по радиорелейни 

станции; Старши радиорелеен 

механик 

РДКИ - "Секретно" Длъжността се 

овакантява на 

01.01.2011 г.

129 Старшина на духов оркестър в поделение 

52330 - Пловдив

7341 3100 п2    

п6

средно не се изисква не се изисква не се изисква 7522

7712

Оркестрант І група РДКИ - "Секретно" инструмент- баритон

130 Оркестрант І група в поделение 52330 - 

Пловдив

7332 3049 п6 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7522 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

инструмент- 

цугтромбон

131 Оркестрант І група в поделение 52330 - 

Пловдив

7332 3049 п6 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7522 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

инструмент- 

кларинет

132 Оркестрант І група в поделение 52330 - 

Пловдив

7332 3049 п6 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7522 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

инструмент- тромпет

133 Оркестрант ІІІ група в поделение 52330 - 

Пловдив

7311 3045 п6 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7522 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

инструмент- 

кларинет/саксофон

134 Завеждащ на хранилище в отделение 

"Логистика" в поделение 52090 - Д. 

Митрополия

7342 3012 п1,п2,

п3,п4,

п6

средно Курс за военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5412 Завеждащ хранилище РДКИ - 

"Поверително"

специалист по ГСМ

135 Завеждащ на хранилище в отделение 

"Логистика" в поделение 52090 - Д. 

Митрополия

7342 3012 п1,п2,

п3,п4,

п6

средно Курс за военна 

подготовка

Курс за пиротехници не се изисква 2102 Завеждащ хранилище РДКИ - 

"Поверително"

136 Завеждащ на хранилище в служба 

"Комуникационно, информационна и 

навигационна техника" в поделение 52090 - 

Д. Митрополия

7342 3012 п1    

п2    

п3    

п4    

п6

средно не се изисква не се изисква не се изисква 2502 Командир на отделение; Началник 

на свързочна работилница

РДКИ - 

"Поверително"

специалист по 

ремонт и поддръжка 

на наземни 

р.средства и с-ми за 

обективен контрол

1 Оркестрант ІІ група в поделение 52290 - 

Варна

7321 3062 п6 средно Курс за военна 

подготовка

не се изисква не се изисква 7522 Оркестрант III група РДКИ - 

"Поверително"

инструмент - 

тромбон

2 Оркестрант ІІ група в поделение 52290 - 

Варна

7321 3062 п6 средно Курс за военна 

подготовка

не се изисква не се изисква 7522 Оркестрант III група РДКИ - 

"Поверително"

инструмент - 

тромбон

3 Началник на електромоторна група в 

поделение 34410 - Варна

7332 3048 п2        

п3            

п4

средно Курс за длъжността не се изисква не се изисква 7652 Без ограничение: от всички 

длъжности за старшински състав във 

ВМС в обхвата на военните звания 

от “Старшина II степен"/"Младши 

сержант" и "Главен 

старшина"/"Старши сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

4 Младши кабелен измерител, той и шофьор в 

поделение 26800 - Варна

7311 3022 п3 средно не се изисква не се изисква 3542 Младши механик; Младши 

специалист; Старши електротехник

РДКИ - 

"Поверително"

2.4 ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ

Отпечатано в 2 екз. 
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5 Младши кабелен монтажник в поделение 

26800 - Варна

7311 3023 п3 средно не се изисква не се изисква 3542 Младши механик; Младши 

специалист; Старши електротехник

РДКИ - 

"Поверително"

6 Началник на радиостанция Р-140 в 

поделение 26800 - Варна

7321 3054 п3 средно не се изисква не се изисква 3532 Младши механик; Младши техник; 

Радиотелеграфист; Старши 

радиомайстор

РДКИ - "Секретно"

7 Старшина на район в поделение 26800 - 

Варна

7341 3103 п3 средно не се изисква не се изисква 3542 Заместник-командир на взвод, група; 

Командир  на група, секция, център; 

Началник на група, отделение, 

склад; Началник на отделение 

(пункт, група) в ремонтна база, полк, 

поделение на бригада "Логистика"

РДКИ - 

"Поверително"

Длъжността се 

овакантява от 

31.12.2010 г.

8 Командир на отделение за криптирана 

свръзка, той и шофьор в поделение 28430 - 

Варна

7321 3925 п1           

п3

средно Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"; 

"Компютърна грамотност"

не се изисква 3542

5232

"Радиоразузнавач-преводач"; 

"Младши радиоразузнавач -

преводач; "Радиоразузнавач-

пеленгаторчик"; "Младши 

радиоразузнавач-пеленгаторчик"; 

"Началник на радиостанция"

РДКИ - "Секретно"

9 Оператор на станция за радиотехническо 

разузнаване, той и шофьор в поделение 

28430 - вр. Папия

7321 3055 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 1322 Радиометрист - наблюдател; 

Радиометрист

РДКИ - "Секретно"

10 Радиоразузнавач - пеленгаторчик, той и 

шофьор в радиопеленгаторен пост в 

поделение 28430 - гр. Симитли 

7321 3072 п3 средно Курс за 

"Радиотелеграфист"

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 3812        

5232

"Радиоразузнавач-преводач"; 

"Младши радиоразузнавач-

преводач"; "Радиоразузнавач-

пеленгаторчик"; "Началник на 

радиостанция"

РДКИ - "Секретно"

11 Младши радиоразузнавач - пеленгаторчик в 

радиопеленгаторен пост в поделение 28430 - 

с. Иново 

7311 3035 п3 средно Курс за 

"Радиотелеграфист"

не се изисква 3812 Оператор на станция; 

Радиоразузнавач-пеленгаторчик

РДКИ - "Секретно"

12 Началник на склад в склад за морски 

тралове в сектор за съхранение на торпедно, 

противоподводно, минно, трално и 

подривно имущество в поделение 32020 - 

Варна

7331 3037 п2            

п3

средно не се изисква  изисква се не се изисква 3352 Без ограничение: от всички във ВМС 

в обхвата на военните звания от 

“Старшина ІІ степен" до "Главен 

старшина"

РДКИ - 

"Поверително"

13 Старши автомобилен майстор в транспортна 

група в отделение "Логистика" в поделение 

32020 - Варна

7332 3057 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5412       

5232

Без ограничение: от всички във ВМС 

в обхвата на военните звания от 

"Младши сержант" до "Старши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

14 Старши оператор на радиотехнически 

средства в брегови пост за радиотехническо 

наблюдение "Колокита" в поделение 32300 - 

Варна

7342 3081 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3602 Командир (старшина) на група, 

бойна част (служба) на кораб, възел; 

Главен, старши експерт, експерт; 

Старши специалист по КИС; 

Електромеханик, той и шофьор

РДКИ - "Секретно"

15 Старши авиомеханик по авиационно 

оборудване в група по авиационно 

оборудване в група за обслужване на 

полетите в ИАС" в поделение 36940 - Варна

7332 3053 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 2072 "Старши авиомеханик II степен, 

авиомеханик, специалист по ..."

ДКИ - "Служебно 

ползване"

16 Командир на отделение за специални 

работи, той и шофьор в поделение 46520 - 

Варна

7321 3025 п1          

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5212 

5232

Без ограничение: от всички във ВМС 

в обхвата на военните звания от 

"Старшина II степен"/"Младши 

сержант" до "Старшина І 

степен"/"Сержант"

РДКИ - 

"Поверително"
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17 Началник на склад за свързочно имущество 

и склад за материали държавен резерв, той и 

шофьор в поделение 34960 - Варна

7331 3037 п2          

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 3502

5232

Без ограничение: от всички във ВМС  

в обхвата на военните звания 

"Старшина І степен"/"Сержант" и 

"Главен старшина"/"Старши 

сержант"

РДКИ - 

"Поверително"

познаване на 

спецификата и 

начина за 

съхранение на 

материалните 

средства, за които 

отговаря

18 Завеждащ хранилище за аварийно-

спасително и водолазно имущество, той и 

шофьор в поделение 34960 - Варна

7321 3016 п2            

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 3732 

 5232

Без ограничение: от всички във ВМС  

в обхвата на военните звания  

“Старшина ІІ степен"/"Младши 

сержант" до “Старшина І 

степен"/"Сержант" 

РДКИ - 

"Поверително"

познаване на 

спецификата и 

начина за 

съхранение на 

материалните 

средства, за които 

отговаря

19 Механик на плаващ док в поделение 24830 - 

Бургас

7341 3032  п3 средно не се изисква Курс за "Новоназначени 

старшини - І модул"

не се изисква 3722 Механик на малък спомагателен 

кораб; Старшина на 

електромеханична бойна част на 

среден и малък спомагателен кораб; 

Старшина на група мотористи на 

кораб ІІІ, ІV ранг и голям 

спомагателен кораб; Командир на 

отделение в БЧ-5 на кср пр. 130

ДКИ - "Служебно 

ползване"

20 Старши специалист по ремонт на железни 

корпуси в поделение 24830 - Бургас

7341 3087 п3 средно не се изисква Курс за "Новоназначени 

старшини - І модул"

не се изисква 5042 Без ограничение: от всички във ВМС 

в обхвата на военните звания 

"Мичман", "Главен старшина" и 

"Старшина І степен"

ДКИ - "Служебно 

ползване"

степен на 

правоспособност 

/"Газокислородно 

рязане" и "Заварчик 

ъглови шевове"/; 

Противопожарен 

минимум

21 Електроженист, електро и газозаварчик в 

поделение 24830 - Бургас

7321 3013 п3 средно не се изисква Курс за "Новоназначени 

старшини - І модул"

не се изисква 5042 Без ограничение: от всички във ВМС 

в обхвата на военните звания 

"Старшина І степен"  и "Старшина ІІ 

степен"

ДКИ - "Служебно 

ползване"

степен на 

правоспособност 

/"Газокислородно 

рязане" и "Заварчик 

ъглови шевове"/; 

Противопожарен 

минимум

22 Оператор-механик, той и дежурен по пост 

СУВ в поделение 32140 - Варна 

7321 3060  п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3522 не се изискават определени РДКИ - "Секретно"

23 Заместник-командир на транспортен взвод, 

той и командир на отделение "Специални 

автомобили" в поделение 32140 - Варна 

7331 3005 п1 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "D"

не се изисква 5032                     

5232

Командир на отделение "Леки и 

товарни автомобили"; Командир на 

отделение "Обслужване и ремонт на 

АТТ"

РДКИ - 

"Поверително"

24 Завеждащ продоволствено снабдяване на 

фрегата в поделение 38920 - Варна 

7342 3011 п2 средно Курс за старшина на 

група в бойната част

не се изисква не се изисква 3732 Старши готвач на корвета или 

фрегата

РДКИ - 

"Поверително"

25 Командир на отделение артилеристи МЗА 

на корвета в поделение 38920 - Варна 

7331 3012 п3 средно Курс за старшина на 

група в бойната част

не се изисква не се изисква 3312 Командир на корабно отделение; 

Баталер; Началник на звено; Старши 

радиометрист-наблюдател

РДКИ - 

"Поверително"

26 Санитарен инструктор, той и командир на 

отделение санитари на корвета в поделение 

38920 - Варна 

7332 2052 п5           

п6

средно Курс за старшина на 

група в бойната част

Курс за санитарни 

инструктори

не се изисква 6772 Санитарен инструктор РДКИ - 

"Поверително"
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27 Старшина на група мотористи в група за 

поддържане на консервирани рейдови 

миночистачи в отряд рейдови миночистачи 

в поделение 36680 - Варна 

7342 3099 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3722 Старшина на група мотористи на 

рейдови миночистач; Старшина на 

група електротехници на рейдови 

миночистач

РДКИ - 

"Поверително"

28 Старшина на група електротехници на базов 

миночистач в поделение 36680 - Варна 

7342 3099 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3712 Командир на отделение мотористи 

на базов миночистач; Командир на 

отделение трюмни машинисти на 

базов миночистач

РДКИ - 

"Поверително"

29 Старши специалист по радиотехническите 

средства, той и баталер на танкер-

бункеровчик в поделение 28580 - Варна 

7331 3093 п3 средно Курс за старшини, 

старшински колеж, 

МСВМУ

не се изисква не се изисква 3602               

3732

Старши специалист по корабни 

машини и механизми

РДКИ - 

"Поверително"

30 Главен боцман на хидрографски катер в 

поделение 28680 - Варна 

7341 3003 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3232 Командир на отделение рулеви РДКИ - "Секретно"

31 Началник на стационарна ЗАС-телеграфна 

централа в поделение 36670 - Варна 

7321 3058 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3522 Командир на група; началник на 

ЗАС-апаратна

РДКИ - "Секретно"

32 Санитарен инструктор на спасителен кораб 

в поделение 38090 - Варна 

7332 2052 п5              

п6

средно не се изисква Курс за заместник-командир 

на взвод

не се изисква 6772 не се изискват определени ДКИ - "Служебно 

ползване"

33 Механик на водолазен катер в поделение 

38090 - Варна 

7341 3032 п3 средно не се изисква Курс за старшини на групи в 

бойна част

не се изисква 3722 не се изискват определени ДКИ - "Служебно 

ползване"

34 Флагмански старшина в щаба на поделение 

32890 - Бургас

7341 3108 п3 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация

не се изисква 7022 Флагмански старшина на корабен 

дивизион; Главен боцман на кораб

РДКИ - "Секретно"; 

"NATO SECRET"

35 Завеждащ учебни кабинети в поделение 

32890 - Бургас

7342 3009 п2            

п3            

п4

средно не се изисква не се изисква не се изисква 3722 Заместник-командир на взвод; 

Завеждащ хранилище; Старшина на 

група в БЧ на кораб

ДКИ - "Служебно 

ползване"

36 Старши специалист по свръзки, той и 

дежурен в КП на поделение 32890 - Бургас

7342 3088 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3532 Старшина на свързочна БЧ на кораб РДКИ - "Секретно"; 

"NATO SECRET"

37 Командир на група "Оператори  на 

средствата за наблюдение и управление на 

стрелбата" на фрегата в поделение 22480 - 

Бургас

7341 3024 п3 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация

не се изисква 3592

3602

Старши оператор на кораб РДКИ - "Секретно"; 

"NATO 

CONFIDENTIAL"

38 Старшина на група електротехници на базов 

миночистач в поделение 18360 - Бургас

7342 3099 п3 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация

не се изисква 3712 Командир на отделение от ЕМБЧ на 

бм; Електротехник от ЕМБЧ на бм

ДКИ - "Служебно 

ползване"

39 Старшина на група артилерийски 

електротехници на ракетен катер в 

поделение 32920 - Бургас

7342 3099 п3 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация

не се изисква 3402 не се изискват определени РДКИ - 

"Поверително"

40 Старшина на машинна група на ракетен 

катер в поделение 32920 - Бургас

7342 3099 п3 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация

не се изисква 3722 не се изискват определени РДКИ - 

"Поверително"

41 Старшина на група, електромеханик на 

ракетен катер в поделение 32920 - Бургас

7342 3099 п3 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация

не се изисква 3402 не се изискват определени ДКИ - "Служебно 

ползване"

42 Старшина на щурманска бойна част на 

танкер бункеровчик в поделение 34590 - 

Бургас

7341 3095 п3 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация

не се изисква 3202 Главен боцман на кораб; Комендант 

на кораб ІІ ранг; Старшина на група 

в БЧ на кораб; Боцман водолаз на 

кораб

РДКИ - 

"Поверително"

43 Главен боцман на хидрографен катер в 

поделение 22560 - Бургас

7341 3003 п3 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация

не се изисква 3232 Старшина на боен пост на кораб ІІІ 

ранг; Командир на БЧ на кораб ІV 

ранг

ДКИ - "Служебно 

ползване"

44 Старши специалист по наблюдение, той и 

дежурен в КП на поделение 32890 - Бургас

7332 3094 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1742 не се изискват определени РДКИ - "Секретно"; 

"NATO SECRET"

45 Старши готвач на ракетен катер в поделение 

32920 - Бургас

7331 3063 п2          

п6

средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация

не се изисква 3732 не се изискват определени ДКИ - "Служебно 

ползване"
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46 Старши специалист по корабно 

електрооборудване и електрозадвижвания 

на ракетен катер в поделение 32920 - Бургас

7331 3093 п3 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация

не се изисква 3712 не се изискват определени ДКИ - "Служебно 

ползване"

47 Командир на отделение сигналчици, стрелец-

оператор на базов миночистач в поделение 

18360 - Бургас

7331 3012 п3 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация

Aнглийски 

език                   

2-2-2-2

3312

3562

КО сигналчоци на кораб ІІІ ранг РДКИ - 

"Поверително"

48 Началник на радиостанция Р-140 в 

поделение 36860 - Бургас

7332 3032 п3 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация

не се изисква 3532 Началник на Р-71; Командир на 

център

РДКИ - 

"Поверително"

49 Старши специалист по електрооборудването 

в поделение 26420 - Бургас

7332 3094 п3 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация; Свидетелство 

за управление на МПС 

категория "D+E"; 

Правоспособност за кранист

не се изисква 3382 Автокранист във вмб РДКИ - 

"Поверително"

50 Старши автокранист в поделение 26420 - 

Бургас

7331 3055 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "D+E"; 

Правоспособност за кранист

не се изисква 5232       

7262

Автокранист във вмб РДКИ - 

"Поверително"

51 Старшина на група компресористи на 

спасителен кораб в поделение 38090 - Варна

7341 3098 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3722 не се изискват определени ДКИ - "Служебно 

ползване"

52 Началник на склад I категория за машини и 

агрегати, той и шофьор в поделение 34960 - 

Варна

7341 3057 п2

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 3732

5232

Без ограничение: от всички във ВМС 

в обхвата на военните звания 

"Главен старшина"/"Старши 

сержант" до "Мичман"/"Старшина"

РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "C"

53 Старши специалист по ремонт и 

поддържане във взвод за ремонт на 

автомобилна техника в поделение 46520 - 

Варна

7341 3057 п2

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5212

5232

Без ограничение: от всички във ВМС 

в обхвата на военните звания 

"Главен старшина"/"Старши 

сержант" до "Мичман"/"Старшина"

РДКИ - 

"Поверително"

54 Старшина на зенитно-ракетна батарея на 

фрегата в поделение 38920 - Варна

7342 3102 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3362 Старши радиомеханик на зенитно-

ракетна батарея на фрегата

РДКИ - "Секретно"

55 Старшина на група минни електротехници 

на фрегата в поделение 38920 - Варна

7341 3098 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3311 Командир на отделение миньори; 

Старшина на група на кораб ІІІ ранг

РДКИ - 

"Поверително"

56 Старшина на група артилеристи на корвета 

в поделение 38920 - Варна

7342 3099 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3402 Старшина на група на кораб ІІІ ранг; 

Главен боцман на малък 

спомагателен кораб

РДКИ - 

"Поверително"

57 Старшина на група хидроакустици на базов 

миночистач в поделение 36680 - Варна

7342 3099 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3592 Старшина на минно-артилерийска 

бойна част на рейдов миночистач; 

Механик на малък спомагателен 

кораб

РДКИ - 

"Поверително"

58 Старшина на група електротехници на 

рейдов миночистач в поделение 36680 - 

Варна

7342 3099 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3712 Старши оператор, той 

радиотелеграфист на рейдов 

миночистач; Командир на отделение 

ролви на рейдов миночистач

РДКИ - 

"Поверително"

59 Старшина на позиция, той и командир на 

пета група в техническа батарея в поделение 

38010 - Варна

7341 3103 п3 средно не се изисква Правоспособност за работа с 

кран 16 тона

не се изисква 5232 

7262 

5042

не се изискват определени РДКИ - "Секретно"

60 Старши техник в трета група в техническа 

батарея в поделение 38010 - Варна

7332 3096 п2        

п3        

п4

средно не се изисква Курс за работа с 

взривоопасни елементи

не се изисква 3382 не се изискват определени РДКИ - "Секретно" Техническа 

специалност-

електротехника

61 Командир на моторна група в 

електромеханична секция на фрегата в 

поделение 22480 - Бургас

7341 3024 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3722 Командир отделение мотористи от 

корабен дивизион във вмб; 

Командир отделение турбинисти от 

корабен дивизион във вмб

РДКИ - "Секретно"; 

"NATO 

CONFIDENTIAL"
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62 Старши специалист по обслужване и ремонт 

на въоръжение и електроника в инженерна 

секция на фрегата  в поделение 22480 - 

Бургас

7332 3094 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3342

3362

Без ограничение: от всички във ВМС 

в обхвата на военните звания 

"Главен старшина"/"Старши 

сержант"

РДКИ - "Секретно"; 

"NATO 

CONFIDENTIAL"

63 Началник на медицински склад в поделение 

32890 - Бургас

7331 3037 п2

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 6772 Санитарен инструктор от 

поделнията на БА

РДКИ - 

"Поверително"

64 Командир на трюмно отделение на ракетен 

катер в поделение 32920 - Бургас

7331 3012 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3722 не се изискват определени ДКИ - "Служебно 

ползване"

65 Старши електромеханик, той и стрелец-

оператор на ракетен катер в поделение 

32920 - Бургас

7331 3068 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3402 не се изискват определени ДКИ - "Служебно 

ползване"

1 Началник на група за противопожарна 

охрана в поделение 22970 - София

6221 3016   п1               

п2                

п3               

п4                

п5

средно не се изисква не се изисква не се изисква 7502 Длъжности, изискващи военно 

звание "Офицерски кандидат", 

заемани от сержанти, притежаващи 

военно звание "Офицерски 

кандидат" и изпълнили изискванията 

на чл. 42 от ППЗОВСРБ; Длъжности, 

изискващи военно звание 

"Старшина", заемани от сержанти с 

военно звание "Старшина" и 

изпълнили изискванията на чл. 21 и 

чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

2 Командир на ремонтен взвод в рота за 

логистично осигуряване в поделение 22980 - 

София

6221 3015 п1               

п2               

п3               

п4                

п5

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232

5212

Длъжности, изискващи военно 

звание "Офицерски кандидат", 

заемани от сержанти, притежаващи 

военно звание "Офицерски 

кандидат" и изпълнили изискванията 

на чл. 42 от ППЗОВСРБ; Длъжности, 

изискващи военно звание 

"Старшина", заемани от сержанти с 

военно звание "Старшина" и 

изпълнили изискванията на чл. 21 и 

чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

3 Главен сержант на Комендантство - 

поделение 22970 - София

7341 3110 п1               

п2               

п3                

п4

средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1022 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Старши сержант", 

заемани от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно" Компютърна 

грамотност

3.1 ЩАБ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

3. ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА, ПОДДРЪЖКА И ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
4 Старши оръжеен майстор в служба 

"Въоръжение" в поделение 22980 - София

7342 3082 п3 средно Курс за АВ майстори не се изисква не се изисква 5122 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Старши сержант", 

заемани от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

5 Главен сержант на щабна рота в поделение 

22980 - София

7342 3006 п1               

п2               

п3               

п4                    

п5

средно не се изисква не се изисква не се изисква 1022 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Старши сержант", 

заемани от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

6 Дежурен по автопарк в "Техническа служба" 

на поделение 24220 - София

7342 3007 п2 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Старши сержант", 

заемани от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

7 Старши автомеханик, той и диспечер в 

"Техническа служба" в поделение 24220 - 

София

7342 3065 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Старши сержант", 

заемани от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

8 Старши автомеханик, той и шофьор в 

автопарк на взвод "Автобуси" в Гараж №2 

на поделение 24220 - София

7342 3065 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "D+E"с 

минимален стаж 3 години

не се изисква 5232 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Старши сержант", 

заемани от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

Отпечатано в 2 екз. 
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
9 Завеждащ хранилище ГСМ, вещево, КЕИ, 

СКИД и химическо имущество в поделение 

24220 - София

7342 3012 п2                       

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232                                                                                       

5412                                                

5022

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Старши сержант", 

заемани от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

10 Старши инструктор по ППО в група за 

противопожарна охрана в поделение 22970 - 

София

7331 3069   п1              

п2               

п3                

п5

средно не се изисква не се изисква не се изисква 7502 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;  Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

11 Старши инструктор по ППО в група за 

противопожарна охрана в поделение 22970 - 

София

7331 3069   п1              

п2                

п3                

п5

средно не се изисква не се изисква не се изисква 7502 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;  Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

12 Началник контролно-технически пункт в 

поделение 22980 - София

7331 3026  п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232

5212

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;  Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

13 Заместник-командир на взвод, той и 

командир на отделение "ЛАПП"- шофьор 

във взвод "Леки автомобили" в автомобилна 

рота в поделение 22980 - София  

7331 3005   п1 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;  Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
14 Помощник-дежурен по Автопарк, той и 

дежурен шофьор в "Техническа служба" на 

поделение 24220 - София

7332 3050 п2                

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;  Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

15 Старши шофьор на микробус в Автопарк на 

взвод "Автобуси" в Гараж №2 на поделение 

24220 - София

7331 3099 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "D+E"

не се изисква 5232 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;  Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

16 Старши шофьор на микробус в Автопарк на 

взвод "Автобуси" в Гараж №2 на поделение 

24220 - София

7331 3099 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "D+E"

не се изисква 5232 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;  Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

17 Старши автомобилен майстор в 

авторемонтно отделение на поделение 24220 

- София

7332 3057 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5212 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;  Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

18 Завеждащ хранилище "КЕИ, вещево и 

вещево-хранително имущество" в поделение 

22970 - София

7321 3016  п2              

п3                 

п6

средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 5022 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

59



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
19 Командир на трето комендантско-

регулировъчно отделение в комендантско-

регулировъчен взвод в Щабна рота на 

поделение 22980 - София

7321 3025  п1                

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "B"

не се изисква 5322

5232

Длъжности, изискващи  военно 

звание "Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

20 Командир на първо радиоотделение в 

свързочен взвод в Щабна рота на поделение 

22980 - София

7321 3025 п1                

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 4032 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

21 Командир на второ охранително отделение в 

първи охранителен взвод на охранителна 

рота в поделение 22980 - София

7321 3025 п1                

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 1022

5232

Длъжности, изискващи  военно 

звание "Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

22 Командир на трето охранително отделение в 

първи охранителен взвод на охранителна 

рота в поделение 22980 - София

7321 3025 п1                

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 1022

5232

Длъжности, изискващи  военно 

звание "Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

60



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
23 Командир на отделение, той и шофьор във 

второ отделение за съхранение на АБТТ в 

ремонтен взвод на рота за логистично 

осигуряване в поделение 22980 - София

7321 3025 п1                

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232

5212

Длъжности, изискващи  военно 

звание "Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

24 Шофьор в автопарк на първи взвод "Леки 

автомобили" в Гараж № 1 на поделение 

24220 - София

7321 3094 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

25 Шофьор в автопарк на първи взвод "Леки 

автомобили" в Гараж № 1 на поделение 

24220 - София

7321 3094 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

26  Шофьор в отделение "Специални 

автомобили" на взвод "Специални 

автомобили" в рота за логистично 

осигуряване на поделение 22980 - София

7311 3066 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "D"

не се изисква 5232 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Младши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Ефрейтор", заемани 

от войници с военно звание 

"Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

61



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
27 Оператор на ЕИТ в отделение "Логистика" 

на поделение 22970 - София

7321 3061 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4102     

4142

Длъжности, изискващи  военно 

звание "Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно" Умение за работа с 

Microsoft Word, 

Microsoft Excel, 

Microsoft PowerPoint

28 Началник на група за енергомеханични 

работи в поделение 22060 - В. Търново

7332 3022 п1                       

п3                 

п4

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5132 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант", заемани от 

сержанти с военно звание "Сержант" 

и изпълнили изискванията на чл. 21 

и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

29 Старши механик-регулировчик на 

оптически, електронно-оптически прибори, 

квантови прибори в поделение 22060 - В. 

Търново

7332 3075 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5122 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

Длъжността се 

овакантява от 

01.01.2011 г.

30 Завеждащ хранилище "Видове имущества", 

той и шофьор в поделение 22620 - София

 7342 3012 п1                   

п2                      

п3                    

п4                  

п6

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232     

5022

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

 РДКИ - "Секретно"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
31 Завеждащ хранилище "АБТИ и резервни 

части" в поделение 22620 - София

 7342 3012 п1            

п2              

п3              

п4            

п6

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232  

5212

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл.  21 и чл. 42  от 

ППЗОВСРБ

 РДКИ - "Секретно"

32 Началник на отделение "Производство на 

индикаторни средства и презареждане на 

лаборатории", той и шофьор в поделение 

22620 - София

 7332 3046  п2           

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232  

7432  

7462

Длъжности изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант", заемани от 

сержанти с военно звание " сержант" 

и изпълнили изискванията на чл.  21 

и чл. 42  от ППЗОВСРБ

 РДКИ - "Секретно"

33 Началник на отделение "Поддръжка на 

инфраструктурата" в поделение 22620 - 

София

 7332 3046 п2              

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232  

5212

Длъжности изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Сержант", заемани от 

сержанти с военно звание " сержант" 

и изпълнили изискванията на чл.  21 

и чл. 42 от ППЗОВСРБ

 РДКИ - "Секретно"

34 Старши механик-регулировчик, той и 

началник на КТП в командване на 

поделение 22620 - София

 7342 3080  п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5212  

5232  

7262

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл.  21 и чл. 42  от 

ППЗОВСРБ

 РДКИ - "Секретно"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
35 Завеждащ хранилище "ОРМ и метали", той 

и шофьор в поделение 22620 - София

 7342 3012 п1                   

п2                      

п3                    

п4                  

п6

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232     

5212

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

 РДКИ - "Секретно"

36 Завеждащ хранилище "Инженерно и 

химическо имущество", той и шофьор в 

поделение 22620 - София

7342 3012 п1                   

п2                      

п3                    

п4                  

п6

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232     

7462

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

 РДКИ - "Секретно"

37 Началник на отделение за ремонт на 

инженерни имущества, той и шофьор в 

поделение 22620 - София

7332 3046  п2                 

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 7262    

7292     

7302

Длъжности, изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

 РДКИ - "Секретно" Длъжността се 

овакантява от 

01.01.2011 г.

38 Началник на отделение за ремонт на 

пневматични системи, прицепна и возима 

инженерна техника, той и шофьор в 

поделение 22620 - София

7332 3046 п2                

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232     

7262     

7292     

7302

Длъжности, изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

 РДКИ - "Секретно" Длъжността се 

овакантява от 

01.01.2011 г.

Отпечатано в 2 екз. 
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
39 Старши специалист по съхранение на 

радиолокаторна техника в поделение 22680 - 

Карлово

  7342 3088  п2                   

п3               

п4                

п6

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5152 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Старши сержант", 

заемани от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

Длъжността се 

овакантява от 

01.01.2011 г.

40 Старши специалист по ремонт на 

радиолокаторна техника в поделение 22680 - 

Карлово

  7342 3088  п2               

п3               

п4                

п6

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5142 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Старши сержант", 

заемани от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

Длъжността се 

овакантява от 

01.01.2011 г.

41 Началник на склад за съхранение на АМЧ и 

ЗАМЧ, той и завеждащ склад за ГСМ, 

шофьор в поделение 22680 - Карлово

 7332 3048  п2                

п3                 

п4

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232    

5122     

5412

Длъжности, изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

42 Началник на склад за бойни припаси в 

поделение 22700 - Костенец

 7331 3037 п2                

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5112 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

Длъжността се 

овакантява от 

01.01.2011 г.

43 Началник на склад за бойни припаси в 

поделение 22700 - Костенец

 7331 3037 п2                

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5112 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

Длъжността се 

овакантява от 

01.01.2011 г.

Отпечатано в 2 екз. 
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
44 Специалист по обслужване на бойни 

припаси, той и пожарникар в поделение 

22700 - Костенец

7321 3077 п2                   

п3               

п4                

п6

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5112     

7502

Длъжности, изискващи  военно 

звание"Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Младши сержант", 

заемани от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

45 Началник на склад за бойни припаси в 

поделение 22780 - Долно Камарци

7331 3037 п2                

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5112 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

46 Младши механик на АТ и агрегати, той и 

шофьор в поделение 24310 - Враца

7311 3028  п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5212         

5222        

5232

Длъжности, изискващи  военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Младши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Ефрейтор", заемани 

от войници с военно звание 

"Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

47 Старши механик в склад за съхранение на 

техника и имущества на поделение 24310 - 

Враца

7331 3073 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5212     

5222        

5232

Длъжности, изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

48 Eлектроженист, заварчик в аргонова среда, 

старши техник, той и шофьор на специален 

автомобил в поделение 24510 - София

7321 3013 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5042          

5232           

5422

Длъжности, изискващи  военно 

звание"Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Младши сержант", 

заемани от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Служебно 

ползване"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
49 Пожарникар, той и шофьор в поделение 

24540 - Светлен

7321 3066 п3                

п6

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232         

7502

Длъжности, изискващи  военно 

звание"Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Младши сержант", 

заемани от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

 РДКИ - "Секретно"

50 Завеждащ хранилище в поделение 24550 - 

Ягода

7321 3016 п2               

п3                

п6

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5212 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Младши сержант", 

заемани от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

 РДКИ - "Секретно"

51 Началник на противопожарна охрана, той и 

шофьор в поделение 24850 - Змейово

7342 3052 п1               

п2                

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232      

7502

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;  Длъжности, изискващи 

военно звание "Старши сержант", 

заемани от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

 РДКИ - "Секретно"

52 Началник на склад за военно-техническо 

имущество, той и шофьор в поделение 

26070 - Пловдив

7331 3037 п2                  

п3 

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5022         

5232

Длъжности, изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

53 Старши специалист по логистично 

осигуряване в поделение 26070 - Пловдив       

7342 3088 п2               

п3                

п4                  

п6

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5022 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Старши сержант", 

заемани от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

Длъжността се 

овакантява от 

05.02.2011 г.
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
54 Началник на склад за вещево снабдяване в 

поделение 26070 - Пловдив

7341 3057 п1                

п2                

п3                   

п4                  

п5

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5022 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

Длъжността се 

овакантява от 

01.01.2011 г.

55 Началник на склад за ВХИ и амбалаж в 

поделение 26070 - Пловдив

7331 3037 п2                   

п3 

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5022 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

56 Началник на склад за бойни припаси в 

поделение 26690 - Павликени

7331 3037 п2                    

п3 

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5112 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

57 Завеждащ хранилище за съхранение на 

материални средства в поделение 26690 - 

Павликени

7321 3016 п2                

п3                 

п6 

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5022          

5112         

5232

Длъжности, изискващи  военно 

звание"Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;  Длъжности, изискващи 

военно звание "Младши сержант", 

заемани от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
58 Приемчик-експедитор на вещево имущество 

в поделение 26910 - Радко Димитриево

7311 3053 п2                

п4

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5022 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Младши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Ефрейтор", заемани 

от войници с военно звание 

"Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

59 Старши оръжеен майстор, той и 

автомеханик в поделение 28130 - Стражица

7331 3080 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232        

5112

Длъжности, изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

60 Началник на отделение "Бронетанково 

имущество", той и завеждащ хранилище в 

поделение 28590 - Ресен

7342 3047 п1               

п2               

п3                

п4

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5212 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;  Длъжности, изискващи 

военно звание "Старши сержант", 

заемани от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

61 Началник, той и завеждащ базов склад за 

видове имущества в поделение 28590 - 

Ресен

7332 3046 п2                   

п3 

средно не се изисква не се изисква не се изисква 4032 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно" Длъжността се 

овакантява от 

01.01.2011 г.
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
62 Началник на хранилище за техника за ГСМ, 

той и шофьор в поделение 28930 - 

Брацигово

7342 3059 п1               

п2               

п3               

п4                

п5

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5422         

5232

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

63 Завеждещ хранилище с инженерни 

имущества, той и шофьор в поделение 

36720 - Лозарево

7342 3012 п1                  

п2               

п3                    

п4                    

п6

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232         

7232

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

Длъжността се 

овакантява от 

01.01.2011 г.

64 Старши специалист по приемане, 

съхранение и раздаване на масла, смазки и 

специални течности, той и завеждащ склад в 

поделение 42700 - Сливен

7342 3088 п2                

п3                   

п4                     

п6

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5412 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;  Длъжности, изискващи 

военно звание "Старши сержант", 

заемани от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно" Длъжността се 

овакантява от 

01.01.2011 г.

65 Специалист по финансово осигуряване, той 

и касиер в поделение 48940 - Бургас

7321 3077  п2                  

п3                    

п4                  

п6

средно 

специално

не се изисква не се изисква не се изисква 7022 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
66 Диспечер в поделение 48940 - Бургас 7321 3010 п3                

п4

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232          

5312

Длъжности, изискващи  военно 

звание "Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

67 Началник на УКВ радиостанция в 

поделение 48940 - Бургас

7321 3054 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4032 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;  Длъжности, изискващи 

военно звание "Младши сержант", 

заемани от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

68 Началник на склад в поделение 52370 - 

Негушево

7331 3037 п2                     

п3 

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5022 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

69 Завеждащ хранилище в поделение 52370 - 

Негушево

7321 3016 п2                

п3                

п6

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5022 Длъжности, изискващи  военно 

звание"Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
70 Завеждащ хранилище, той и началник на 

група  в поделение 52370 - Негушево

7342 3012 п1                   

п2                   

п3                 

п4                   

п6

средно не се изисква не се изисква не се изисква 2142 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

71 Завеждащ хранилище, той и началник на 

група  в поделение 52370 - Негушево

7342 3012 п1                 

п2                  

п3                  

п4                 

п6

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5032 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

72 Старши специалист по имущество завеждащ 

хранилище, той и шофьор в поделение 

52370 - Негушево

7341 3087 п2                 

п3               

п4                

п6

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232      

5022

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

73 Началник на склад с полево облекло и 

снаряжение, той и шофьор в поделение 

52370 - Негушево

7331 3037 п2                    

п3 

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232      

5022

Длъжности, изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"
Отпечатано в 2 екз. 
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
74 Старши специалист по съхранението на  

видове имущества, той и шофьор в 

поделение 52370 - Негушево

7341 3087 п2               

п3               

п4                

п6

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232          

5212        

5122         

5412

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

75 Младши автомеханик, шофьор в поделение 

52370 - Негушево

7311 3007 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Младши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Ефрейтор", заемани 

от войници с военно звание 

"Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

76 Специалист по ремонта на автомобилна 

техника, шофьор в поделение 52370 - 

Негушево

7321 3077 п2                 

п3               

п4                

п6

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232      

5212

Длъжности, изискващи  военно 

звание"Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

77 Специалист по ремонта на автомобилна 

техника, шофьор в поделение 52370 - 

Негушево

7321 3077 п2                 

п3                    

п4                 

п6

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232      

5212

Длъжности, изискващи  военно 

звание"Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
78 Mайстор по ремонта, той и шофьор в 

поделение 52370 - Негушево

7311 3003 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232       

5212

Длъжности, изискващи  военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Младши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Ефрейтор", заемани 

от войници с военно звание 

"Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

79 Завеждащ хранилище, той и началник на 

група "Димни и защитни средства" в 

поделение 52370 - Негушево

7342 3012 п1                  

п2                  

п3                 

п4                 

п6

средно не се изисква не се изисква не се изисква 7462 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

Длъжността се 

овакантява от 

01.01.2011 г.

80 Заместник-командир на взвод "Осигуряване 

и ремонт", той и шофьор в поделение 52480 - 

София

7331 3004 п1 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5212        

5232

Длъжности, изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

81 Командир на отделение "Товарни и 

специални автомобили", той и шофьор в 

поделение 52480 - София

7321 3025 п1                    

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232 Длъжности, изискващи  военно 

звание"Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
82 Началник на група, старши специалист по 

обработка на насипни товари, автокранист, 

той и шофьор в поделение 52980 - София

7332 3022 п1                 

п3                  

п4

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 7262 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

83 Майстор по ремонта на инженерна техника 

и мотокари в поделение 54630 - Бургас

7321 3027 п3                    

п6

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232 Длъжности, изискващи  военно 

звание"Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

84 Завеждащ хранилище с лекарствени 

средства, той и мотокарист в поделение 

54680 - Бургас

7321 3016  п2                

п3                   

п6

средно 

специално

не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 6702 Длъжности, изискващи  военно 

звание"Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

85 Шофьор, той и моторист на ПСГ-160 в 

поделение 54680 - Бургас

7311 3066 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Младши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Ефрейтор", заемани 

от войници с военно звание 

"Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
86 Шофьор, той и моторист на ПСГ-160 в 

поделение 54680 - Бургас

7311 3066 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Младши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Ефрейтор", заемани 

от войници с военно звание 

"Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

87 Шофьор, той и моторист на ПСГ-160 в 

поделение 54680 - Бургас

7311 3066 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Младши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Ефрейтор", заемани 

от войници с военно звание 

"Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

88 Шофьор, той и моторист на ПСГ-160 в 

поделение 54680 - Бургас

7311 3066  п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Младши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Ефрейтор", заемани 

от войници с военно звание 

"Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

89 Шофьор, той и моторист на МНУГ-80 в 

поделение 54680 - Бургас

7311 3066 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5422 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Младши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Ефрейтор", заемани 

от войници с военно звание 

"Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
90 Шофьор, той и моторист на МНУГ-80 в 

поделение 54680 - Бургас

7311 3066 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5422 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Младши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Ефрейтор", заемани 

от войници с военно звание 

"Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

91 Младши лаборант за ГСМ в поделение 

54680 - Бургас

7311 3024 п3                

п6

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5412 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Младши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Ефрейтор", заемани 

от войници с военно звание 

"Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

92 Младши лаборант за ГСМ в поделение 

54680 - Бургас

7311 3024 п3                   

п6

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5412 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Младши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Ефрейтор", заемани 

от войници с военно звание 

"Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

93 Заместник-командир на взвод, той и 

снабдител в поделение 54680 - Бургас

7331 3004 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5412 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

94 Младши автокранист, той и шофьор в 

поделение 54680 - Бургас

7311 3006 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Младши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Ефрейтор", заемани 

от войници с военно звание 

"Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
95 Младши мотокарист, той и шофьор в 

поделение 54680-Бургас

7311 3029  п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Младши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Ефрейтор", заемани 

от войници с военно звание 

"Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

96 Старши специалист по въоръжение в сектор 

"Логистика" на поделение 28860 - Горна 

Малина

7342 3088 п2                 

п3                 

п4                    

п6

средно Курс не се изисква не се изисква 5122 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

97 Началник на втори комуникационно-

информационен модул в първи взвод 

комуникационно-информациони модули на 

рота за комуникационно-информационна 

поддръжка на контингенти в сектор 

"Комуникационно-информационна 

поддръжка" на поделение 28860 - Горна 

Малина

7342 3045 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4032          

4102

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

98 Заместник-командир на взвод 

"Радиоприемни апаратни и апаратни за 

дистанционно управление (ДУ)" в 

Радиоротата на сектор "Комуникационно-

информационна поддръжка" в поделение 

28860 - Горна Малина

7331 3004 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4032 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
99 Заместник-командир на взвод "Комплексни 

апаратни" във Възловата рота на сектор 

"Комуникационно-информационна 

поддръжка" в поделение 28860 - Горна 

Малина

7331 3004  п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4102 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

100 Техник на ВЧ уредби в Център по 

каналообразуване на Стацоинарен 

свързочен възел в сектор "Комуникационни 

мрежи" на поделение 28860 - Горна Малина

7321 3091  п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4022 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Младши сержант", 

заемани от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

101 Началник на център по информационно 

осигуряване в Стацоинарен свързочен възел 

в сектор "Комуникационни мрежи" на 

поделение 28860 - Горна Малина

7342 3059 п1                 

п2                 

п3                  

п4                 

п5

средно не се изисква не се изисква не се изисква 4102 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

102 Специалист по експлоатация на 

комуникационна апаратура, той и началник 

на възел в поделение 28870 - София

7321 3077 п2               

п3                 

п4                     

п6

средно не се изисква не се изисква не се изисква 4042 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Младши сержант", 

заемани от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

79



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
103 Специалист по експлоатация на 

комуникационна апаратура, той и началник 

на възел в поделение 28870 - София

7321 3077 п2               

п3               

п4                  

п6

средно не се изисква не се изисква не се изисква 4042 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Младши сержант", 

заемани от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

104 Командир на отделение в отделение за 

поддръжка и ремонт на оптически и кабелни 

линии, електрозахранващи средства, АТТ и 

електроагрегати в поделение 28870 - София

7321 3025 п1                 

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 7292           

5232

Длъжности, изискващи  военно 

звание"Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Младши сержант", 

заемани от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

105 Помощник-началник на охрана в поделение 

36450 - София

7311 3052 п3 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1022 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Младши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Ефрейтор", заемани 

от войници с военно звание 

"Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

106 Специалист по експлоатация 

комуникационни системи и 

криптоапаратура в поделение 36450 - София

7321 3077 п3 средно 

специално

не се изисква не се изисква не се изисква 4052 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Младши сержант", 

заемани от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

107 Старши специалист по експлоатация и 

ремонт  в поделение 36450 - София

7331 3093 п2                 

п3                 

п4

средно 

специално

не се изисква не се изисква не се изисква 7292 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

80



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
108 Началник на апаратна зала в поделение 

26050 - София

7331 3018 п3 средно 

специално

не се изисква не се изисква не се изисква 4022 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

109 Младши ВЧ техник в поделение 26050 - 

София

7311 3013 п3 средно 

специално

не се изисква не се изисква не се изисква 4022 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Младши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Ефрейтор", заемани 

от войници с военно звание 

"Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

110 Специалист по ВиК в поделение 26050 - 

София

7321 3077 п2                   

п3                    

п4

средно 

специално

не се изисква не се изисква не се изисква 7292 Длъжности, изискващи  военно 

звание"Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

111 Електромеханик в поделение 26050 - София 7321 3014 п3 средно 

специално

не се изисква не се изисква не се изисква 7652 Длъжности, изискващи  военно 

звание"Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
112 Началник на отделение в поделение 26050 - 

София

7342 3047 п1                  

п2                  

п3                   

п4 

средно 

специално

не се изисква не се изисква не се изисква 5232          

7282

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

113 Началник на станция в поделение 34610 - 

София

7321 3055 п1                   

п3

средно 

специално

не се изисква не се изисква не се изисква 7662 Длъжности, изискващи  военно 

звание"Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Младши сержант", 

заемани от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

114 Старши кабелен монтажник-измерител в 

поделение 42650 - София

7332 3070 п3 средно 

специално

не се изисква не се изисква не се изисква 4072          

5232

Длъжности, изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

115 Комендант на Щаба на поделение на 54300 - 

София

7342 3031 п1                

п2                

п3

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5322 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"; 

"NATO 

CONFIDENTIAL"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
116 Радиотелеграфист в поделение 54300 - 

София   

7311 3056 п3 средно не се изисква не се изисква Английски 

език                   

2-2-2-1

2422 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Младши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Ефрейтор", заемани 

от войници с военно звание 

"Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"; 

"NATO 

CONFIDENTIAL"

117 Специалист по митнически процедури в 

поделение 14370 - София 

7321 3077 п2                   

п3                  

п4                    

п6 

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5312 Длъжности, изискващи  военно 

звание"Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"; 

"NATO 

CONFIDENTIAL"

118 Радиотелеграфист, той и шофьор в 

поделение 14370 - София   

7311 3056 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

Английски 

език                  

2-2-1-1

2422         

5232

Длъжности, изискващи  военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Младши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Ефрейтор", заемани 

от войници с военно звание 

"Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"; 

"NATO 

CONFIDENTIAL"

119 Специалист по гранични процедури, той и 

шофьор в поделение 14390 -Горна 

Оряховица 

7321 3077 п2                    

п3                     

п4                    

п6

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232     

5312

Длъжности, изискващи  военно 

звание "Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"; 

"NATO 

CONFIDENTIAL"

83
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
120 Специалист по митнически процедури в 

поделение 14390 - Горна Оряховица

7321 3077 п2                

п3                  

п4                

п6

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация; Курс за 

целева квалификация

не се изисква 5312 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"; 

"NATO 

CONFIDENTIAL"

121 Специалист по митнически процедури в 

поделение 14410 - Бургас 

7321 3077 п2                   

п3                  

п4                   

п6

средно не се изисква Курс за професионална 

квалификация; Курс за 

целева квалификация

не се изисква 5312 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Младши сержант", 

заемани от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"; 

"NATO 

CONFIDENTIAL"

122 Младши специалист по обработка на 

заминаващи товари, той и шофьор в 

поделение 14410 - Бургас    

7311 3040 п2                   

п3                    

п4                

п6 

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232     

5312

Длъжности, изискващи  военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Младши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Ефрейтор", заемани 

от войници с военно звание 

"Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"; 

"NATO 

CONFIDENTIAL"

123 Младши специалист в секция "Геодезия"на 

сектор "Топогеодезия" в поделение 24430 - 

Троян

7311 3040 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "B"

не се изисква 6912 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Младши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Ефрейтор", заемани 

от войници с военно звание 

"Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително" 

геодезия, 

информатика

84



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
124 Младши автомобилен майстор, той и 

шофьор в служба "автомобилна и 

инженерна техника" в сектор "Логистика" в 

поделение 24430 - Троян

7311 3008 п3 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232         

5212

Длъжности, изискващи  военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Младши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Ефрейтор", заемани 

от войници с военно звание 

"Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително" 

автомонтьор

125 Старши специалист по изпитване на АМЧ, 

той и механик водач в поделение 26940 - 

Стара Загора

7342 3088 п2               

п3                    

п6

средно не се изисква Курс за механк водач не се изисква 1512         

5242

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително" 

126 Командир на група за обезопасяване на 

елементи от боеприпаси в поделение 26940 - 

Стара Загора

7342 3022 п1                

п2

средно не се изисква не се изисква не се изисква 5112         

5232

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Старшина" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Старши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително" 

127 Старши специалист по обезопасяване на 

елементи от боеприпаси, той и шофьор в 

поделение 26940 - Стара Загора

7331 3093 п2 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5112         

5232 

Длъжности, изискващи  военно 

звание "Старши сержант", заемани 

от сержанти, притежаващи военно 

звание "Старши сержант" и 

изпълнили изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително" 

85
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
128 Специалист по ремонт на АТТ, той и 

шофьор в поделение 26940 - Стара Загора

7321 3077 п2                

п3

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5232 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително" 

129 Инструктор по изпитване на ПТУРК, той и 

шофьор в поделение 26940 - Стара Загора

7321 3021 п3                

п6

средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 1742 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Сержант", заемани от 

сержанти, притежаващи военно 

звание "Сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Младши сержант", заемани 

от сержанти с военно звание 

"Младши сержант" и изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително" 

130 Старши специалист по ЯХБЗ и Е в сектор 

"Логистика" на поделение 28860 - Горна 

Малина

7342 3088 п2        

п3       

п4         

п6

средно курс не се изисква не се изисква 5022 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина"

РДКИ - 

"Поверително" 

131 Заместник-командир на взвод в Радиорелеен 

взвод за тропосферна свръзка Р-412 на рота 

"Радиорелейни и тропосферни системи" в 

сектор "Комуникационни мрежи" на 

поделение 28860 - Горна Малина

7331 3004 п1 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4042 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старши сержант"

РДКИ - 

"Поверително" 

132 Завеждащ хранилище с ЯХБЗ и инженерно 

имущество във вътрешен складов район на 

Рота за логистично осигуряване в поделение 

28860 - Горна Малина

7342 3012 п1     

п2     

п3    

п4        

п6

средно не се изисква не се изисква не се изисква 7462 

5022

Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина"

РДКИ - 

"Поверително" 

133 Началник на Работилница за специални и 

механични работи във взвод за ремонт на 

автомобилна техника на рота за ремонт 

комуникационно-информационна и 

автомобилна техника в поделение 28860 - 

Горна Малина

7342 3047 п1      

п2     

п3     

п4

средно курс Удостоверение за стругар не се изисква 5042 Длъжности, изискващи военно 

звание "Старшина"

РДКИ - 

"Поверително" 

Длъжността се 

овакантява от 

15.12.2010 г.

134 Началник на център в Опорен 

комуникационен възел на поделение 28870-

София

7342 3059 п1       

п2        

п3         

п4         

п5

средно не се изисква комуникационно 

информационно осигуряване

не се изисква 4042

5232

Оператор на комуникационна 

апаратура

РДКИ - "Секретно" В гарнизон В. 

Търново

II. ЗА ВОЙНИЦИ (МАТРОСИ)

1. СТРУКТУРИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)

1 Гвардеец в първа гвардейска рота на втори 

гвардейски смесен батальон

2431 1001 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1113 Длъжности в обхвата на военно 

звание "Редник" 

РДКИ - 

"Поверително"

ръст 178-182 см, 

тегло до 85 кг

без белези и 

татуировки по 

лицето и тялото

2 Гвардеец в първа гвардейска рота на втори 

гвардейски смесен батальон

2431 1001 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1113 Длъжности в обхвата на военно 

звание "Редник" 

РДКИ - 

"Поверително"

ръст 178-182 см, 

тегло до 85 кг

без белези и 

татуировки по 

лицето и тялото

3 Охранител в отделение за осигуряване на 

държавни и официални церемонии в 

обслужваща група на 2 ГСБ

2431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1073 Длъжности в обхвата на военно 

звание "Редник" 

РДКИ - 

"Поверително"

1 Химик-лаборант в група "Контрол на 

атмосферния въздух" на отделение 

"Контрол" в поделение 52210 - Банкя

8431 1294 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 7473 Длъжности в обхвата на военно 

звание "Редник" 

РДКИ - 

"Поверително"

1 Шофьор в щабна рота на поделение 28610 - 

София

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 не се изисква определена

2 Шофьор в щабна рота на поделение 28610 - 

София

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 не се изисква определена

3 Електроосветител в инженерно-технически 

взвод (с. Свобода, обл. Ст.Загора) на щабна 

рота в поделение 28610 - София

8431 1066 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5233

7233

не се изисква определена

4 Регулировчик в щабна рота на поделение 

28610 - София

8431 1231 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1073 не се изисква определена

5 Шофьор в транспортна рота на поделение 

28610 - София

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

6 Шофьор в транспортна рота на поделение 

28610 - София

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

7 Шофьор в транспортна рота на поделение 

28610 - София

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

8 Техник по ремонт на полиграфска техника 

във военно-географска рота на поделение 

28610 - София

8431 1268 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 7543 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

9 Готвач във взвод за логистично осигуряване 

на поделение 28610 - София

8431 1040 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"; курс 

за готвачи

не се изисква 5023

5233

не се изисква определена

10 Телеграфист в поделение 52780 - София 8431 1259 средно не се изисква Курс за CIMIC; 

Свидетелство за управление 

на МПС категория "B"; 

Комуникационна техника

Английски 

език                     

1-1-1-1

5233

4033

7043

4023

4063

4073

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", заемани от 

войници, притежаващи военно 

звание "Редник" и изпълнили 

изискванията на чл. 31 и чл. 33 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"; 

"NATO SECRET"; 

"EURO SECRET"

1.1 НАЦИОНАЛНА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ

2. БЪЛГАРСКА АРМИЯ

2.1 СЪВМЕСТНО ОПЕРАТИВНО КОМАНДВАНЕ

2.2 СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
11 Шофьор в поделение 52780 - София 8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "В" и "С' 

не се изисква 5233      

4033        

7043

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", заемани от 

войници, притежаващи военно 

звание "Редник" и изпълнили 

изискванията на чл. 31 и чл. 33 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"; 

"NATO SECRET"; 

"EURO SECRET"

12 Оператор в Регистратура за класифицирана 

информация на поделение 52780 - София

8431 1158 средно не се изисква Курс за работа в 

регистратура; Свидетелство 

за управление на МПС 

категория "B"

не се изисква 4143      

5233         

7043

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", заемани от 

войници, притежаващи военно 

звание "Редник" и изпълнили 

изискванията на чл. 31 и чл. 33 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"; 

"NATO SECRET"; 

"EURO SECRET"

13 Шофьор в секция "Гражданско-военно 

сътрудничество" на Дивизионен модул в 

поделение 52780 - София

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "B"

не се изисква 5233

4033

7043

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", заемани от 

войници, притежаващи военно 

звание "Редник" и изпълнили 

изискванията на чл. 31 и чл. 33 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"; 

"NATO SECRET"; 

"EURO SECRET"

14 Шофьор в секция "Гражданско-военни 

дейности" на Дивизионен модул в 

поделение 52780 - София

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "В" и "С' 

не се изисква 5233      

4033        

7043

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", заемани от 

войници, притежаващи военно 

звание "Редник" и изпълнили 

изискванията на чл. 31 и чл. 33 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"; 

"NATO SECRET"; 

"EURO SECRET"

15 Шофьор в първи Бригаден модул на 

поделение 52780 - София

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "B"

не се изисква 5233

4033

7043

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", заемани от 

войници, притежаващи военно 

звание "Редник" и изпълнили 

изискванията на чл. 31 и чл. 33 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"; 

"NATO SECRET"; 

"EURO SECRET"

16 Шофьор в секция "Гражданско-военни 

дейности" на втори Бригаден модул в 

поделение 52780 - София

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "В" и "С' 

не се изисква 5233

4033

7043

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", заемани от 

войници, притежаващи военно 

звание "Редник" и изпълнили 

изискванията на чл. 31 и чл. 33 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"; 

"NATO SECRET"; 

"EURO SECRET"

17 Шофьор в секция "Гражданско-военно 

сътрудничество" на трети Бригаден модул в 

поделение 52780 - София

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "B"

не се изисква 5233      

4033        

7043

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", заемани от 

войници, притежаващи военно 

звание "Редник" и изпълнили 

изискванията на чл. 31 и чл. 33 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"; 

"NATO SECRET"; 

"EURO SECRET"

18 Шофьор в секция "Гражданско-военни 

дейности" на трети Бригаден модул в 

поделение 52780 - София

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "В" и "С' 

не се изисква 5233      

4033        

7043

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", заемани от 

войници, притежаващи военно 

звание "Редник" и изпълнили 

изискванията на чл. 31 и чл. 33 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"; 

"NATO SECRET"; 

"EURO SECRET"

19 Моторист-компресорист  в отделение 

позиционни машини на технически взвод в 

инженерно-сапьорна рота на поделение 

24150 - Стара Загора

8451 1053 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5233  

7323

не се изисква определена
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
20 Старши оператор в първи разчет на ПТУРК 

"Фагот" на трети противотанков взвод в 

птабатр на поделение 24150 - гарнизон 

Ямбол

8451 1122 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1603 не се изисква определена

21 Телефонен механик във втори екипаж на 

апаратна П-241ТМ във взвод за специална 

свръзка на свързочна рота в поделение 

24150 -  Стара Загора

8431 1258 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4053 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

22 Оператор в първи екипаж  командно щабни 

машини Р-81 "Делфин" на взвод за 

управление в разузнавателна рота на 

поделение 24150 - Стара Загора

8431 1158 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

23 Радиоразузнавач във взвод за електронна 

война на разузнавателна рота в поделение 

24150 - Стара Загора

8431 1220 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5233   

1323

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

24 Преводач в инженерен взвод за участие в 

ММСЮИЕ на инженерно-сапьорна рота в 

поделение 24150 - Стара Загора

8431 1194 средно не се изисква не се изисква Английски 

език                  

2-2-2-2

7093 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

25 Мерач на картечница в първо пехотно 

отделение на първи пехотен взвод в първа 

пехотна рота на поделение 48430 - Стара 

Загора

8451 1043 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 не се изисква определена

26 Гранатометчик в първо пехотно отделение 

на първи пехотен взвод в първа пехотна рота 

на поделение 48430 - Стара Загора

8451 1018 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1053 не се изисква определена

27 Мерач на картечница в първо пехотно 

отделение на втори пехотен взвод в първа 

пехотна рота на поделение 48430-Стара 

Загора

8451 1043 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 не се изисква определена

28 Мерач на картечница във второ пехотно 

отделение на втори пехотен взвод в първа 

пехотна рота на поделение 48430-Стара 

Загора

8451 1043 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 не се изисква определена

29 Гранатометчик в трето пехотно отделение 

на трети пехотен взвод в първа пехотна рота 

на поделение 48430 - Стара Загора

8451 1018 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1053 не се изисква определена

30 Мерач-оператор в първо пехотно отделение 

на втори пехотен взвод в трета пехотна рота 

на поделение 48430 - Стара Загора

8451 1044 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 не се изисква определена

31 Мерач-оператор в трето пехотно отделение 

на втори пехотен взвод в трета пехотна рота 

на поделение 48430 - Стара Загора

8451 1044 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 не се изисква определена

32 Оператор в първи главен подвижен 

команден пункт (ММСР) на взвод 

"Комуникационно-информационни системи" 

в щабна рота на поделение 48430 - Стара 

Загора

8431 1158 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

33 Автоматчик във второ пехотно отделение на 

втори пехотен взвод в първа пехотна рота на 

поделение 48430 - Стара Загора

8431 1006 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 1033   

5233

не се изисква определена
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
34 Помощник-гранатометчик в първо пехотно 

отделение на трети пехотен взвод в първа 

пехотна рота на поделение 48430 - Стара 

Загора

8431 1182 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1053 не се изисква определена

35 Автоматчик във второ пехотно отделение на 

трети пехотен взвод в първа пехотна рота на 

поделение 48430 - Стара Загора

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

36 Автоматчик в трето пехотно отделение на 

първи пехотен взвод във втора пехотна рота 

на поделение 48430 - Стара Загора

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

37 Автоматчик в първо пехотно отделение на 

втори пехотен взвод във втора пехотна рота 

на поделение 48430-Стара Загора

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

38 Автоматчик във второ пехотно отделение на 

втори пехотен взвод във втора пехотна рота 

на поделение 48430 - Стара Загора

8431 1006 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 1033   

5233

не се изисква определена

39 Автоматчик в трето пехотно отделение на 

първи пехотен взвод в трета пехотна рота на 

поделение 48430 - Стара Загора

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

40 Автоматчик в трето пехотно отделение на 

втори пехотен взвод в трета пехотна рота на 

поделение 48430 - Стара Загора

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

41 Автоматчик в първо пехотно отделение на 

трети пехотен взвод в трета пехотна рота на 

поделение 48430 - Стара Загора

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

42 Помощник-гранатометчик във второ 

пехотно отделение на трети пехотен взвод в 

трета пехотна рота на поделение 48430 - 

Стара Загора

8431 1182 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1053 не се изисква определена

43 Номер от разчет в първи разчет на първи 

огневи взвод в 120 мм самоходна 

минохвъргачна батарея на поделение 48430 - 

Стара Загора

8431 1154 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1533 не се изисква определена

44 Номер от разчет във втори разчет на втори 

огневи взвод в 120 мм самоходна 

минохвъргачна батарея на поделение 48430 - 

Стара Загора

8431 1154 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1533 не се изисква определена

45 Номер от разчет в четвърти разчет на втори 

огневи взвод в 120 мм  самоходна 

минохвъргачна батарея на поделение 48430 - 

Стара Загора

8431 1154 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1533 не се изисква определена

46 Шофьор в отделение за подвоз на твърди 

товари на взвод за логистично осигуряване 

на поделение 48430 - Стара Загора

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена

47 Техник по ремонта на АМЧ в ремонтно 

отделение на взвод за логистично 

осигуряване на поделение 48430 - Стара 

Загора

8431 1268 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233   

5123

не се изисква определена

48 Мерач на картечница във второ 

механизирано отделение на първи 

механизиран взвод във втора механизирана 

рота на поделение 52740 - Хасково

8451 1043 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 не се изисква определена
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49 Мерач на картечница във второ 

механизирано отделение на втори 

механизиран взвод във втора механизирана 

рота на поделение 52740 - Хасково

8451 1043 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 не се изисква определена

50 Мерач на картечница в трето механизирано 

отделение на втори механизиран взвод във 

втора механизирана рота на поделение 

52740 - Хасково

8451 1043 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 не се изисква определена

51 Мерач на картечница във второ 

механизирано отделение на втори 

механизиран взвод в трета механизирана 

рота на поделение 52740 - Хасково

8451 1043 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 не се изисква определена

52 Мерач на картечница във второ 

механизирано отделение на трети 

механизиран взвод в трета механизирана 

рота на поделение 52740 - Хасково

8451 1043 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 не се изисква определена

53 Мерач оператор в трето механизирано 

отделение на трети механизиран взвод в 

трета механизирана рота на поделение 

52740 - Хасково

8451 1044 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 не се изисква определена

54 Номер от разчет във втори разчет СПГ-9 в 

смесен противотанков взвод на поделение 

52740 - Хасково

8431 1154 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1603 не се изисква определена

55 Шофьор в евакуационно отделение на 

ремонтен взвод в рота за логистично 

осигуряване на поделение 52740 - Хасково

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 не се изисква определена

56 Помощник-гранатометчик в първо 

механизирано отделение на трети 

механизиран взвод в първа механизирана 

рота на поделение 52740 - Хасково

8431 1182 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1053 не се изисква определена

57 Помощник-гранатометчик във второ 

механизирано отделение на втори 

механизиран взвод във втора механизирана 

рота на поделение 52740 - Хасково

8431 1182 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1053 не се изисква определена

58 Автоматчик във второ механизирано 

отделение на трети механизиран взвод в 

трета механизирана рота на поделение 

52740 - Хасково

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

59 Старши стрелец зенитчик в първо зенитно 

ракетно отделение на първи зенитно-ракетен 

взвод "Стрела-2М" в зенитно-ракетна 

батарея "Стрела 2М"на поделение 54050 - 

Хасково

8451 1138 средно Курс за професионална 

квалификация

не се изисква не се изисква 1713 не се изисква определена

60 Оператор в звено за отчета на финансовите 

и материални ресурси на поделение 54050 - 

Хасково

8431 1158 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5023 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

61 Радиотелеграфист в екипаж на КЩМ Р-142 

Н в свързочен взвод на щабна рота на 

поделение 54050 - Хасково

8431 1227 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

62 Шофьор в четвърти разчет на зенитна 

установка ЗУ-23-2 на първи зенитно-

артилерийски взвод в зенитно-артилерийска 

батарея на поделение 54050 - Хасково

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 не се изисква определена
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63 Номер от разчет в трети разчет на зенитна 

установка ЗУ-23-2 на втори зенитно-

артилерийски взвод в зенитно - 

артилерийска батарея на поделение 54050 - 

Хасково

8431 1154 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1732 не се изисква определена

64 Номер от разчет в трети разчет на зенитна 

установка ЗУ-23-2 на втори зенитно- 

артилерийски взвод в зенитно - 

артилерийска батарея на поделение 54050 - 

Хасково

8431 1154 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1732 не се изисква определена

65 Механик-водач в първи разчет на БМ 

"Стрела 10М" в зенитно-ракетен взвод 

"Стрела 10М" на поделение 54050 - Хасково

8431 1129 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5243 не се изисква определена

66 Гранатометчик в първо механизирано 

отделение на първи механизиран взвод във 

втора механизирана рота на поделение 

52590 - Ямбол

8451 1018 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1053 не се изисква определена

67 Мерач на картечница в трето механизирано 

отделение на трети механизиран взвод във 

втора механизирана рота на поделение 

52590 - Ямбол

8451 1043 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 не се изисква определена

68 Шофьор в първи разчет СПГ-9 на смесен 

противотанков взвод на поделение 52590 - 

Ямбол

8431 1304 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5233 не се изисква определена

69 Пълнач във втори разчет ЗУ-23-2 на смесен 

зенитно-ракетен артилерийски взвод в 

поделение 52590 - Ямбол

8431 1204 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5233 не се изисква определена

70 Механик-водач във втори екипаж на КЩМ 

на взвод за управление и анализ на 

информацията в разузнавателна рота на 

поделение 22160 - Плевен 

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5243 не се изисква определена

71 Радиотелеграфист в отделение за радио 

свръзка на комуникационно-информационен 

възел в поделение 22160 - Плевен 

8431 1227 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

72 Кабелен монтьор в отделение за 

автоматична телефонна свръзка на 

комуникационно-информационен възел - 

Шумен в поделение 22160 - Плевен 

8431 1087 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233   

4073   

4023

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

73 Радиотелеграфист в първи разузнавателен 

взвод на разузнавателна рота в поделение 

22160 - Плевен 

8431 1227 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

74 Радиотелеграфист във втори разузнавателен 

взвод на разузнавателна рота в поделение 

22160 - Плевен 

8431 1227 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

75 Радиотелеграфист в трети разузнавателен 

взвод на разузнавателна рота в поделение 

22160 - Плевен 

8431 1227 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

76 Оператор в трети разузнавателен взвод на 

разузнавателна рота в поделение 22160 - 

Плевен 

8431 1158 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1313   

1053

не се изисква определена

77 Радиотелеграфист в четвърти 

разузнавателен взвод на разузнавателна рота 

в поделение 22160 - Плевен

8431 1227 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"
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78 Радиоразузнавач-пеленгаторчик в първа 

секция за радиопеленгация на взвод за 

електронна война в разузнавателна рота на 

поделение 22160 - Плевен

8431 1222 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1323 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

79 Радиоразузнавач-пеленгаторчик във втора 

секция за радиопеленгация на взвод за 

електронна война в разузнавателна рота на 

поделение 22160 - Плевен

8431 1222 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1323 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

80 Радиоразузнавач-пеленгаторчик във втора 

секция за радиопеленгация на взвод за 

електронна война в разузнавателна рота на 

поделение 22160 - Плевен

8431 1222 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1323 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

81 Радиоразузнавач-пеленгаторчик в трета 

секция за радиопеленгация на взвод за 

електронна война в разузнавателна рота на 

поделение 22160 - Плевен

8431 1222 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1323 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

82 Радиоразузнавач-пеленгаторчик в трета 

секция за радиопеленгация на взвод за 

електронна война в разузнавателна рота на 

поделение 22160 - Плевен

8431 1222 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1323 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

83 Радиоразузнавач във втора секция за 

радиоразузнаване на взвод за електронна 

война в разузнавателна рота на поделение 

22160 - Плевен

8431 1220 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1323 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

84 Радиоразузнавач във втора секция за 

радиоразузнаване на взвод за електронна 

война в разузнавателна рота на поделение 

22160 - Плевен

8431 1220 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1323 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

85 Радиотелеграфист в първи екипаж на 

радиостанция средна мощност в радиовзвод 

на свързочна рота в поделение 22160 - 

Плевен 

8431 1227 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

86 Шофьор в първи екипаж на радиостанция 

средна мощност в радиовзвод на свързочна 

рота в поделение 22160 - Плевен 

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена

87 Радиотелеграфист във втори екипаж на 

радиостанция средна мощност в радиовзвод 

на свързочна рота в поделение 22160 - 

Плевен 

8431 1227 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

88 Радиотелеграфист във втори екипаж на 

радиостанция средна мощност в радиовзвод 

на свързочна рота в поделение 22160 - 

Плевен 

8431 1227 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

89 Радиотелеграфист в четвърти екипаж на 

радиостанция средна мощност в радиовзвод 

на свързочна рота в поделение 22160 - 

Плевен 

8431 1227 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

90 Шофьор във втори екипаж на комплексна 

телефонна апаратна на телефонно-

телеграфен взвод в свързочна рота на 

поделение 22160 - Плевен 

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

91 Шофьор в трети екипаж на комплексна 

телефонна апаратна в телефонно-телеграфен 

взвод на свързочна рота в поделение 22160 - 

Плевен 

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"
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92 Шофьор в екипаж на комплексна 

телеграфна апаратна в телефонно-

телеграфен взвод на свързочна рота в 

поделение 22160 - Плевен 

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

93 Шофьор в отделение за вътрешна свръзка на 

телефонно-телеграфен взвод в свързочна 

рота на поделение 22160 - Плевен 

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

94 Радиотелеграфист в първи екипаж на КЩМ 

във взвод КЩМ на свързочна рота в 

поделение 22160 - Плевен

8431 1227 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

95 Шофьор в първи екипаж на КЩМ във взвод 

КЩМ на свързочна рота в поделение 22160 - 

Плевен

8431 1304 средно не се изисква Курс за шофьор на 

БТР/БРДМ/

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

96 Шофьор във втори екипаж на КЩМ във 

взвод КЩМ на свързочна рота в поделение 

22160 - Плевен

8431 1304 средно не се изисква Курс за шофьор на 

БТР/БРДМ/

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

97 Радиотелеграфист в четвърти екипаж на 

КЩМ във взвод КЩМ на свързочна рота в 

поделение 22160 - Плевен

8431 1227 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

98 Радиотелеграфист в четвърти екипаж на 

КЩМ във взвод КЩМ на свързочна рота в 

поделение 22160 - Плевен

8431 1227 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

99 Шофьор в пети екипаж на КЩМ във взвод 

КЩМ на свързочна рота в поделение 22160 - 

Плевен

8431 1304 средно не се изисква Курс за шофьор на БТР 

/БРДМ/

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

100 Радиотелеграфист в шести екипаж на КЩМ 

във взвод КЩМ на свързочна рота в 

поделение 22160 - Плевен

8431 1227 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

101 Шофьор във втори екипаж на малоканална 

радиорелейна станция на радиорелеен взвод 

в свързочна рота на поделение 22160 - 

Плевен 

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена

102 Линеен надзорник в първо линейно-кабелно 

отделение на линейно-кабелен взвод в 

свързочна рота на поделение 22160 - Плевен 

8431 1114 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4073 не се изисква определена

103 Линеен надзорник във  второ линейно-

кабелно отделение на линейно-кабелен 

взвод в свързочна рота на поделение 22160 - 

Плевен 

8431 1114 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4073 не се изисква определена

104 Маскировчик в отделение за 

фортификационни съоръжения на 

позиционен взвод в инженерна рота за обща 

поддръжка на поделение 22160 - Плевен 

8431 1119 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7233 не се изисква определена

105 Сондьор във вододобивно отделение на 

хидротехнически взвод в инженерна рота за 

обща поддръжка на поделение 22160 - 

Плевен 

8431 1244 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233       

7233

не се изисква определена

106 Шофьор-агрегатчик в първо 

електроосветително отделение на 

електротехнически взвод в инженерна рота 

за обща поддръжка на поделение 22160 - 

Плевен 

8431 1306 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+E"

не се изисква 5233      

7233

не се изисква определена
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107 Водолаз-разузнавач в инженерно-

разузнавателно отделение на щабен взвод в 

инженерна рота за бойна поддръжка на 

поделение 22160 - Плевен

8431 1034 средно не се изисква Правоспособност за водолаз не се изисква 7223       

7233

не се изисква определена

108 Химик-дегазатор в отделение за подвоз на 

разтвори и вода във  взвод за специална и 

санитарна обработка на рота за ядрена, 

химическа и биологическа защита на 

поделение 22160 - Плевен 

8431 1291 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7443 не се изисква определена

109 Химик-дегазатор във второ отделение за 

специална обработка на взвод за специална 

и санитарна обработка в рота за ядрена, 

химическа и биологическа защита на 

поделение 22160 - Плевен 

8431 1291 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7443 не се изисква определена

110 Шофьор-химик във второ отделение за 

специална обработка на взвод за специална 

и санитарна обработка в рота за ядрена, 

химическа и биологическа защита на 

поделение 22160 - Плевен 

8431 1315 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 7463     

5233

не се изисква определена

111 Санитар в медицински пункт на поделение 

22160 - Плевен 

8431 1234 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 6823  

5233

не се изисква определена

112 Мерач-оператор във второ механизирано 

отделение в трети механизиран взвод на 

първа механизирана рота на поделение 

42800 - Плевен

8451 1044 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 не се изисква определена

113 Мерач-оператор в трето механизирано 

отделение в трети механизиран взвод на 

първа механизирана рота на поделение 

42800 - Плевен

8451 1044 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 не се изисква определена

114 Мерач на картечница в трето механизирано 

отделение във втори механизиран взвод във 

втора механизирана рота на поделение 

42800 - Плевен

8451 1043 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 не се изисква определена

115 Мерач на картечница в първо механизирано 

отделение на първи механизиран взвод в 

трета механизирана рота на поделение 

42800 - Плевен

8451 1043 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 не се изисква определена

116 Гранатометчик в трето механизирано 

отделение на втори механизиран взвод в 

трета механизирана рота на поделение 

42800 - Плевен

8451 1018 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1053 не се изисква определена

117 Мерач-оператор в първо механизирано 

отделение на трети механизиран взвод в 

трета механизирана рота на поделение 

42800 - Плевен

8451 1044 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 не се изисква определена

118 Механик-водач в първо механизирано 

отделение на трети механизиран взвод в 

трета механизирана рота на поделение 

42800 - Плевен

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5243 не се изисква определена

119 Механик-водач в отделение "Артилерийски 

преден наблюдателен пост" на взвод за 

разузнаване и управление в 120 мм 

самоходна минохвъргачна батарея на 

поделение 42800 - Плевен

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5243 

4033

не се изисква определена
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120 Мерач във втори разчет на 120 мм 

самоходна минохвъргачка "ТУНДЖА" на 

втори 120 мм самоходен минохвъргачен 

взвод в 120 мм самоходна минохвъргачна 

батарея на поделение 42800 - Плевен

8451 1042 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1533 не се изисква определена

121 Механик-водач в отделение за управление 

на зенитно-ракетен  взвод на поделение 

42800 - Плевен

8451 1046 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5243 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

122 Автоматчик във второ механизирано 

отделение в първи механизиран взвод на 

първа механизирана рота на поделение 

42800 - Плевен

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

123 Автоматчик във второ механизирано 

отделение  на първи механизиран взвод в 

първа механизирана рота на поделение 

42800 - Плевен

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

124 Автоматчик в трето механизирано 

отделение на първи механизиран взвод в 

първа механизирана рота на поделение 

42800 - Плевен

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

125 Помощник-гранатометчик в първо 

механизирано отделение на трети 

механизиран взвод в първа механизирана 

рота на поделение 42800 - Плевен

8431 1182 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1053 не се изисква определена

126 Автоматчик във второ механизирано 

отделение на трети механизиран взвод в 

първа механизирана рота на поделение 

42800 - Плевен

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

127 Автоматчик във второ механизирано 

отделение на трети механизиран взовд в 

първа механизирана рота на поделение 

42800 - Плевен

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

128 Автоматчик в първо механизирано 

отделение на първи механизиран взвод във 

втора механизирана рота на поделение 

42800 - Плевен

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

129 Автоматчик във второ механизирано 

отделение на първи механизиран взвод във 

втора механизирана рота на поделение 

42800 - Плевен

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

130 Автоматчик във второ механизирано 

отделение на първи механизиран взвод във 

втора механизирана рота на поделение 

42800 - Плевен

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

131 Помощник-гранатометчик в трето 

механизирано отделение на първи 

механизиран взвод във втора механизирана 

рота на поделение 42800 - Плевен

8431 1182 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1053 не се изисква определена

132 Помощник-гранатометчик в първо 

механизирано отделение на втори 

механизиран взвод във втора механизирана 

рота на поделение 42800 - Плевен

8431 1182 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1053 не се изисква определена

133 Автоматчик в първо механизирано 

отделение на втори механизиран взвод във 

втора механизирана рота на поделение 

42800 - Плевен

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена
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134 Автоматчик в трето механизирано 

отделение на втори механизиран взвод във 

втора механизирана рота на поделение 

42800 - Плевен

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

135 Помощник-гранатометчик в първо 

механизирано отделение на трети 

механизиран взвод във втора механизирана 

рота на поделение 42800 - Плевен

8431 1182 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1053 не се изисква определена

136 Автоматчик във второ механизирано 

отделение на трети механизиран взвод във 

втора механизирана рота на поделение 

42800 - Плевен

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

137 Автоматчик в трето механизирано 

отделение на трети механизиран взвод във 

втора механизирана рота на поделение 

42800 - Плевен

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

138 Автоматчик в трето механизирано 

отделение на първи механизиран взвод в 

трета механизирана рота на поделение 

42800 - Плевен

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

139 Автоматчик в трето механизирано 

отделение на първи механизиран взвод в 

трета механизирана рота на поделение 

42800 - Плевен

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

140 Автоматчик в първо механизирано 

отделение на втори механизиран взвод в 

трета механизирана рота на поделение 

42800 - Плевен

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

141 Автоматчик в първо механизирано 

отделение на втори механизиран взвод в 

трета механизирана рота на поделение 

42800 - Плевен

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

142 Помощник-гранатометчик във второ 

механизирано отделение във втори 

механизиран взвод на трета механизирана 

рота на поделение 42800 - Плевен

8431 1182 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1053 не се изисква определена

143 Автоматчик в първо механизирано 

отделение на трети механизиран взвод в 

трета механизирана рота на поделение 

42800 - Плевен

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

144 Автоматчик във второ механизирано 

отделение в трети механизиран взвод на 

трета механизирана рота на поделение 

42800 - Плевен

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

145 Шофьор в смесен противотанков взвод на 

поделение 42800 - Плевен

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена

146 Оператор в трети разчет ПТУРК "ФАГОТ" 

на смесен противотанков взвод на 

поделение 42800 - Плевен

8431 1158 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1603 не се изисква определена

147 Стрелец-зенитчик в първо зенитно-ракетно 

отделение на  зенитно-ракетен  взвод на 

поделение 42800 - Плевен

8431 1247 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1713 не се изисква определена

148 Шофьор в първи разчет на зенитна 

установка ЗУ-23-2 на зенитно-ракетен взвод 

на поделние 42800 - Плевен

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена
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149 Пълнач във втори разчет на зенитна 

установка ЗУ-23-2 на зенитно-ракетен взвод 

на поделние 42800 - Плевен

8431 1204 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1723 не се изисква определена

150 Техник по ремонта на БТТ в трето 

отделение за ремонт на БТТ на взвод за 

ремонт на бронетанкова и инженерна 

техника в ремонтна рота на поделение 26140 

- Плевен

8431 1268 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5223    

5233

не се изисква определена

151 Техник по ремонта на свързочна техника и 

имущества в отделение за ремонт на 

свързочна техник и имущества на взвод за 

ремонт на свързочна и тилова техника и 

технически средства за ЯХБЗ и Е в 

ремонтна рота на поделение 26140 - Плевен

8431 1268 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 4063 не се изисква определена

152 Шофьор-кранист в отделение за товаро-

разтоварни работи на взвод за подвоз на 

бойни припаси и експлозиви в транспортна 

рота на поделение 26140 - Плевен

8431 1310 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"; 

Свидетелство за управление 

на кран

не се изисква 5233       

7263

не се изисква определена

153 Шофьор във второ домакинско отделение на 

първи домакински взвод в домакинска рота 

на поделение 26140 - Плевен

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+E"

не се изисква 5233 не се изисква определена

154 Шофьор в първо домакинско отделение на 

втори домакински взвод в домакинска рота 

на поделение 26140 - Плевен

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+E"

не се изисква 5233 не се изисква определена

155 Мерач  в четвърти разчет на зенитна 

установка ЗУ-23-2 във взвод ЗУ-23-2 на 

щабна рота  в поделение 38220 - Плевен

8451 1042 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1723 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

156 Шофьор  в екипаж на подвижен пункт за 

управление - ПУ-12 М в трета зенитно-

ракетна батарея "ОСА-М" на поделение 

38220 - Плевен 

8451 1168 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233        

1103

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

157 Шофьор-агрегатчик в станция за 

разузнаване на нисколетящи цели П-19  във 

взвод за разузнаване и управление на щабна 

рота в поделение 38220 - Плевен

8431 1306 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 4063

5233

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

158 Радиотелеграфист в екипаж на подвижен 

пункт за управление ПУ-12М  във взвод за 

разузнаване и управление на ПВО на щабна 

рота в поделение 38220 - Плевен

8431 1227 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1743 

1713

1793

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

159 Шофьор-агрегатчик в станция за 

разузнаване на нисколетящи цели П-19 на 

взвод за разузнаване и управление на ПВО в 

щабна рота на поделение 38220 - Плевен

8431 1306 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 4063

5233

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

160 Шофьор  в станция за разузнаване на 

нисколетящи цели П-19  на взвод за 

разузнаване и управление за ПВО в щабна 

рота на поделение 38220 - Плевен

8431 1304 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+E" 

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

161 Шофьор  в екипаж на радиостанция Р-142Н 

на взвод за разузнаване и управление на 

ПВО в щабна рота на поделение 38220 - 

Плевен 

8431 1304 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

1103

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"
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162 Оператор в  трети Разчет на  БМ -9А33БМЗ  

на първа зенитно-ракетна батарея "ОСА - 

М" в поделение 38220 - Плевен

8431 1158                                                               средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1713 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

163 Техник по ремонт на специално оборудване 

в отделение за техническо обслужване и 

ремонт на базови машини и електросилови 

станции на първа зенитно-ракетна батарея 

"ОСА - М" в поделение 38220 - Плевен

8431 1268 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 1753

5233

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

164 Радиотелеграфист  в екипаж на подвижен 

пункт за управление - ПУ-12 М на втора 

зенитно-ракетна батарея в поделение 38220 - 

Плевен

8431 1227 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1743         

1713

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

165 Оператор в  трети разчет на БМ -9А33БМЗ  

на втора зенитно-ракетна батарея "ОСА - М" 

в поделение 38220 - Плевен  

8431 1158 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1713 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

166 Шофьор в четвърти разчет на БМ -9А33БМЗ 

на втора зенитно-ракетна батарея "ОСА - М" 

в поделение 38220 - Плевен  

8431 1304 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

5233        

1103

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

167 Оператор в трети разчет на БМ -9А33БМЗ 

на трета зенитно-ракетна батарея "ОСА - М" 

в поделение 38220 - Плевен  

8431 1158 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1713 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

168 Оператор в четвърти разчет на БМ -

9А33БМЗ на трета зенитно-ракетна батарея 

"ОСА - М" в поделение 38220 - Плевен  

8431 1158 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1713 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

169 Оператор в четвърти разчет на БМ -

9А33БМЗ в трета зенитно-ракетна батарея 

"ОСА - М" на поделение 38220 - Плевен  

8431 1158 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1713 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

170 Шофьор в четвърти разчет на БМ -9А33БМЗ 

на трета зенитно-ракетна батарея "ОСА - М" 

в поделение 38220 - Плевен  

8431 1304 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233     

1103

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

171 Оператор в автотранспортно отделение на 

трета зенитно-ракетна батарея "ОСА- М" в 

поделение 38220 - Плевен

8431 1158 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1773 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

172 Техник по ремонт на специално оборудване 

в отделение за техническо обслужване и 

ремонт на базови машини и електросилови 

станции на трета зенитно-ракетна батарея 

"ОСА - М" в поделение 38220 - Плевен

8431 1268 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 1753

5233

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

173 Оператор на АКИПС в разчет за проверка на 

взвод за проверка и съхранение на 

технологично оборудване на техническа 

батарея за ракети 9М33М3 в поделение 

38220 - Плевен

8431 1160 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+E"

не се изисква 1753

1783

5233

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

174 Монтажник в отделение за съхранение на 

технологично оборудване и товаро-

разтоварни работи на  взвод за проверка и 

съхранение на технологично оборудване в 

техническа батарея за ракети 9М33М3 на 

поделение 38220 - Плевен

8431 1136 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 1753

5233

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"
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175 Шофьор в отделение за съхранение на 

технологично оборудване и товаро-

разтоварни работи на  взвод за проверка и 

съхранение на технологично оборудване в 

техническа батарея за ракети 9М33М3 на 

поделение 38220 - Плевен

8431 1304 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

1103

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

176 Шофьор в отделение за подвоз на ракети на 

взвод за съхранение и подвоз на ЗУР в 

техническа батарея за ракети 9М33М3  на 

поделение 38220 - Плевен

8431 1304 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

177 Техник по ремонт на зенитно-ракетна 

техника в отделение за настройка на 

радиоелектронна апаратура на взвод за 

регламентни работи на зенитно - ракетна 

техника в рота за регламентно -настроечни 

работи и ремонт на специална апаратура на 

поделение 38220 - Плевен

8431 1268 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

1753

5153

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

178 Техник по настройка на стартова автоматика 

в отделение за проверка и настройка на 

стартовата автоматика на взвод за 

регламентни работи на зенитно - ракетна 

техника в рота за регламентно - настроечни 

работи и ремонт на специална апаратура на 

поделение 38220 - Плевен

8431 1268 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 1753

5233

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

179 Техник по настройка на стартова автоматика 

в отделение за проверка и настройка на 

стартовата автоматика на взвод за 

регламентни работи на зенитно-ракетна 

техника в рота за регламентно-настроечни 

работи и ремонт на специална апаратура на  

поделение 38220 - Плевен

8431 1268 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 1753

5233

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

180 Техник по ремонт на РЛТ в отделение за 

ремонт на РЛТ на взвод за ремонт на РЛС и 

АСУ в рота за регламентно-настроечни 

работи и ремонт на специална апаратура  на 

поделение 38220 - Плевен

8431 1268 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1753 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

181 Техник по ремонт на автоматизирани 

системи за управление в отделение за 

ремонт на АСУ на взвод за ремонт на РЛС и 

АСУ в рота за регламентно-настроечни 

работи и ремонт на специална апаратура  на 

поделение 38220 - Плевен

8431 1268 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1753 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

182 Техник по ремонт на АТТ в отделение за 

ремонт на АТТ и БТТ на взвод за 

логистично осигуряване  в поделение 38220 - 

Плевен

8431 1264 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5213

 5233

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

183 Монтьор в отделение за ремонт на АТТ и 

БТТ на взвод за логистично осигуряване  в 

поделение 38220 - Плевен 

8431 1138 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5213

5233

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

184 Шофьор в отделение "Подвоз на твърди и 

течни товари" на взвод за логистично 

осигуряване  в поделение 38220 - Плевен 

8431 1304 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

185 Шофьор в отделение "Подвоз на твърди и 

течни товари" на взвод за логистично 

осигуряване  в поделение 38220 - Плевен 

8431 1304 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"
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186 Шофьор в отделение "Подвоз на твърди и 

течни товари" на взвод за логистично 

осигуряване  в поделение 38220 - Плевен 

8431 1304 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

187 Шофьор-акумулаторист в евакуационно 

отделение на взвод за логистично 

осигуряване  в поделение 38220 - Плевен

8431 1307 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

188 Монтажник в евакуационно отделение на 

взвод за логистично осигуряване  в 

поделение 38220 - Плевен  

8431 1136 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 7263

5233

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

189 Шофьор в метеорологично отделение на 

взвод за разузнаване и управление в щабна 

батарея на поделение 42910 - Шумен

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 1573   

5233

не се изисква определена

190 Топогеодезист в екипаж на подвижен пункт 

за управление на огъня "Вулкан" на взвод за 

разузнаване и управление в първа 122 мм 

самоходна артилерийска батарея на 

поделение 42910 - Шумен

8431 1271 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1563 не се изисква определена

191 Механик водач в първи разчет на 120 мм 

самоходна минохвъргачка "Тунджа" на 

първи 120 мм самоходен минохвъргачен 

взвод в 120 мм самоходна минохвъргачна 

батарея на поделение 54060 - Шумен

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5243 не се изисква определена

192 Мерач оператор във второ механизирано 

отделение на трети механизиран взвод във 

втора механизирана рота на поделение 

54060 - Шумен

8451 1044 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 не се изисква определена

193 Мерач на картечница във второ 

механизирано отделение на втори 

механизиран взвод в трета механизирана 

рота на поделение 54060 - Шумен

8451 1043 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 не се изисква определена

194 Гранатометчик в трето механизирано 

отделение на първи механизиран взвод в 

трета механизирана рота на поделение 

54060 - Шумен

8451 1018 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1053 не се изисква определена

195 Регулировчик в регулировъчно отделение на 

комендатски взвод в Щабна рота на 

поделение 54060 - Шумен 

8431 1231 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5323  

5233

не се изисква определена

196 Помощник-гранатометчик в трето 

механизирано отделение на първи 

механизиран взод в първа механизирана 

рота на поделение 54060 - Шумен

8431 1182 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1053 не се изисква определена

197 Помощник-гранатометчик във второ 

механизирано отделение на първи 

механизиран взвод във втора механизирана 

рота на поделение 54060 - Шумен

8431 1182 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1053 не се изисква определена

198 Автоматчик в първо механизирано 

отделение на втори механизиран взвод в 

първа механизирана рота на поделение 

54060 - Шумен

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

199 Автоматчик в трето механизирано 

отделение на първи механизиран взвод във 

втора механизирана рота на поделение 

54060 - Шумен

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена
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200 Автоматчик в първо механизирано 

отделение на първи механизиран взвод в 

трета механизирана рота на поделение 

54060 - Шумен

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

201 Автоматчик във второ механизирано 

отделение на втори механизиран взвод в 

трета механизирана рота на поделение 

54060 - Шумен

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

202 Автоматчик в трето механизирано 

отделение на втори механизиран взвод в 

трета механизирана рота на поделение 

54060 - Шумен

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

203 Автоматчик в първо механизирано 

отделение на трети механизиран взвод в 

трета механизирана рота на поделение 

54060 - Шумен

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

204 Автоматчик в трето механизирано 

отделение на трети механизиран взвод в 

трета механизирана рота на поделение 

54060 - Шумен

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

205 Автоматчик в трето механизирано 

отделение на трети механизиран взвод в 

трета механизирана рота на поделение 

54060 - Шумен

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 не се изисква определена

206 Номер от разчет в четвърти разчет на 120 

мм самоходна минохвъргачка "Тунджа" на 

първи 120 мм самоходен минохвъргачен 

взвод в 120 мм самоходна минохвъргачна 

батарея на поделение 54060 - Шумен

8431 1154 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1533 не се изисква определена

207 Номер от разчет в четвърти разчет на 120 

мм самоходна минохвъргачка "Тунджа" на 

втори 120 мм  самоходен минохвъргачен 

взвод в 120 мм самоходна минохвъргачна 

батарея на поделение 54060 - Шумен

8431 1154 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1533 не се изисква определена

208 Номер от разчет в пети разчет на СПГ- 9 на 

смесен противотанков взвод в поделение 

54060 - Шумен 

8431 1154 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1603 не се изисква определена

209 Механик-водач в управлението на първа 

механизирана рота на поделение 52380 - 

Враца 

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5243 Механик-водач; Шофьор

210 Механик-водач във втори разчет на 120 мм 

"Тунджа" на първи 120 мм минохвъргачен 

взвод в 120 мм самоходна минохвъргачна 

батарея на поделение 52380 - Враца 

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5244 Механик-водач; Шофьор

211 Гранатометчик в първо механизирано 

отделение на трети механизиран взвод в 

трета механизирана рота на поделение 

52380 - Враца 

8451 1018 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1053 Помощник-гранатометчик; 

Автоматчик

212 Гранатометчик в първо механизирано 

отделение на втори механизиран взвод в 

първа механизирана рота на поделение 

52380 - Враца 

8451 1018 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1053 Помощник-гранатометчик; 

Автоматчик
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213 Мерач на картечница в първо механизирано 

отделение на първи механизиран взвод в 

първа механизирана рота на поделение 

52380 - Враца 

8451 1046 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 Автоматчик

214 Мерач на картечница в трето механизирано 

отделение на първи механизиран взвод в 

първа механизирана рота на поделение 

52380 - Враца 

8451 1043 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 Автоматчик

215 Мерач на картечница във второ 

механизирано отделение на първи 

механизиран взвод във втора механизирана 

рота на поделение 52380 - Враца 

8451 1043 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 Автоматчик

216 Мерач-оператор в първо механизирано 

отделение на първи механизиран взвод в 

първа механизирана рота на поделение 

52380 - Враца

8451 1044 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 Автоматчик

217 Мерач-оператор в трето механизирано 

отделение на първи механизиран взвод във 

втора механизирана рота на поделение 

52380 - Враца

8451 1044 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 Автоматчик

218 Гранатометчик в трето механизирано 

отделение на трети механизиран взвод в 

трета механизирана рота на поделение 

52380 - Враца

8451 1018 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1053 Автоматчик

219 Оператор в първи разчет на ПТУРК "Фагот" 

в смесен пртивотанков взвод на поделение 

52380 - Враца

8431 1158 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1603 Номер от разчет 

220 Помощник-гранатометчик във второ 

механизирано отделение на първи 

механизиран взвод на втора механизирана 

рота в поделение 52380 - Враца

8431 1182 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1053 Автоматчик

221 Автоматчик в първо механизирано 

отделение на втори механизиран взвод в 

трета механизирана рота на поделение 

52380 - Враца

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 Автоматчик; Помощник-

гранатометчик

222 Автоматчик в трето механизирано 

отделение на трети механизиран взвод във 

втора механизирана рота на поделение 

52380 - Враца

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 Автоматчик; Помощник-

гранатометчик

223 Стрелец-зенитчик в четвърто зенитно-

ракетно отделение на зенитно ракетен взвод 

в поделение 52380 - Враца

8431 1247 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1713 Стрелец-зенитчик

224 Щофьор-химик в отделение за ЯХБР на 

взвод за ЯХБЗ в щабна рота на поделение 

52380 - Враца

8431 1315 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 7423      

5233

Химик-разузнавач

225 Шофьор в отделение за вътрешна свръзка на 

първи свързочен взвод в свързочна рота на 

поделение 34750 - Карлово

8451 1168 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

226 Механик-водач в първи подвижен команден 

пункт (ММСР-2) на взвод за управление в 

разузнавателна рота на поделение 34750 - 

Казанлък

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5243 Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"
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227 Оператор в регистратура за класифицирана 

информация на отделение "Сигурност на 

информацията" в поделение 34750 - Карлово

8431 1158 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7713 Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и  изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - "Секретно"

228 Шофьор в отделение "Товарни и специални 

автомобили" в транспортен взвод на щабна 

рота на поделение 34750 - Карлово

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

229 Оператор в подвижен команден пункт на 

рота за ядрена, химическа и биологическа 

защита в поделение 34750 - Карлово

8431 1158 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

230 Химик-разузнавач в първо отделение за 

ядрено химическо и биологическо 

разузнаване на взвод за ядрено химическо и 

биологическо разузнаване в рота за ядрена, 

химическа и биологическа защита на 

поделение 34750 - Карлово

8431 1296 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7423 Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

231 Химик-дегазатор в отделение подвоз на 

разтвори и вода на взвод за специална и 

санитарна обработка в рота за ядрена, 

химическа и биологическа защита на 

поделение 34750 - Карлово

8431 1291 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7433 Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

232 Механик-водач  във  второ механизирано 

отделение на втори механизиран взвод в 

първа механизирана рота на поделение 

34840 - Карлово

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" и 

БМП-1П

не се изисква 5243 Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

233 Механик-водач  във  второ механизирано 

отделение на втори механизиран взвод във 

втора механизирана рота на поделение 

34840 - Карлово

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" и 

БМП-1П

не се изисква 5243 Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

234 Механик-водач  в трето механизирано 

отделение на първи механизиран взвод в 

трета механизирана рота на поделение 

34840 - Карлово

8451 1046 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5243 Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

235 Мерач на картечница  във второ 

механизирано отделение на трети 

механизиран взвод в трета механизирана 

рота на поделение 34840 - Карлово

8451 1043 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

236 Мерач във втори разчет  на  120 мм  

самоходна  минохвъргачка  "Тунджа" на  

втори 120 мм самоходен  минохвъргачен  

взвод в 120 мм самоходна минохвъргачна 

батарея на поделение 34840-Карлово

8451 1042 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1533 Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

237 Автоматчик в трето механизирано 

отделение на първи механизиран взвод във 

втора механизирана рота на поделение 

34840 - Карлово

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

238 Автоматчик в първо механизирано 

отделение на трети механизиран взвод във 

втора механизирана рота на поделение 

34840 - Карлово

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ
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239 Номер от разчет във втори  разчет  на 120 

мм самоходна  минохвъргачка "Тунджа" на 

първи 120 мм самоходен минохвъргачен 

взвод в 120 мм самоходна минохвъргачна 

батарея на поделение 34840 - Карлово

8431 1154 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1533 Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

240 Номер от разчет в трети разчет на СПГ-9 на 

Смесен противотанков взвод СПГ-9 в 

поделение 34840 - Карлово

8431 1154 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1603 Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

241 Техник  по въоръжението  в ремонтно  

отделение  на взвод  за логистично  

осигуряване в поделение 34840 - Карлово

8431 1265 средно не се изисква Курс за целева квалификация не се изисква 5233

5123

Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

242 Механик-водач в първо механизирано 

отделение на първи механизиран взвод в 

първа механизирана рота на поделение 

42000 - Карлово

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" и 

БМП-1П

не се изисква 5243 Длъжности за военнослужещи в 

обхвата на военно звание 

"Ефрейтор"/"Редник", изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 и чл. 

43 от ППЗОВСРБ

243 Механик-водач в трето механизирано 

отделение на първи механизиран взвод  в 

първа механизирана рота на поделение 

42000 - Карлово

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" и 

БМП-1П

не се изисква 5243 Длъжности за военнослужещи в 

обхвата на военно звание 

"Ефрейтор"/"Редник", изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 и чл. 

43 от ППЗОВСРБ

244 Механик-водач в трето механизирано 

отделение на втори механизиран взвод в 

първа механизирана рота на поделение 

42000 - Карлово

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" и 

БМП-1П

не се изисква 5243 Длъжности за военнослужещи в 

обхвата на военно звание 

"Ефрейтор"/"Редник", изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 и чл. 

43 от ППЗОВСРБ

245 Механик-водач в трето механизирано 

отделение на трети механизиран взвод в 

първа механизирана рота на поделение 

42000 - Карлово

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" и 

БМП-1П

не се изисква 5243 Длъжности за военнослужещи в 

обхвата на военно звание 

"Ефрейтор"/"Редник", изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 и чл. 

43 от ППЗОВСРБ

246 Механик-водач в отделение за управление 

на втора механизирана рота в поделение 

42000  -Карлово

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" и 

БМП-1П

не се изисква 5243 Длъжности за военнослужещи в 

обхвата на военно звание 

"Ефрейтор"/"Редник", изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 и чл. 

43 от ППЗОВСРБ

247 Механик-водач в трето механизирано 

отделение на втори механизиран взвод  във 

втора механизирана рота на поделение 

42000 - Карлово

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" и 

БМП-1П

не се изисква 5243 Длъжности за военнослужещи в 

обхвата на военно звание 

"Ефрейтор"/"Редник", изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 и чл. 

43 от ППЗОВСРБ

248 Мерач на картечница в първо механизирано 

отделение на трети механизиран взвод  на 

втора механизирана рота на поделение 

42000 - Карлово

8451 1046 средно не се изисква не се изисква 1033 Длъжности за военнослужещи в 

обхвата на военно звание "Редник", 

изпълнили изискванията на чл. 42 и 

чл. 43 от ППЗОВСРБ

249 Механик-водач във второ механизирано 

отделение на трети механизиран взвод  във 

втора механизирана рота на поделение 

42000 - Карлово

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" и 

БМП-1П

не се изисква 5243 Длъжности за военнослужещи в 

обхвата на военно звание 

"Ефрейтор"/"Редник", изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 и чл. 

43 от ППЗОВСРБ
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250 Механик-водач в първо механизирано 

отделение на първи механизиран взвод в 

трета механизирана рота на поделение 

42000 - Карлово

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" и 

БМП-1П

не се изисква 5243 Длъжности за военнослужещи в 

обхвата на военно звание 

"Ефрейтор"/"Редник", изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 и чл. 

43 от ППЗОВСРБ

251 Механик-водач в първо механизирано 

отделение на трети механизиран взвод в 

трета механизирана рота на поделение 

42000 - Карлово

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" и 

БМП-1П

не се изисква 5243 Длъжности за военнослужещи в 

обхвата на военно звание 

"Ефрейтор"/"Редник", изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 и чл. 

43 от ППЗОВСРБ

252 Механик-водач на 120 мм самоходна 

минохвъргачка "Тунджа" в първи  разчет на 

120 мм самоходна минохвъргачка "Тунджа"  

на  втори 120 мм самоходен минохвъргачен 

взвод в 120 мм самоходна минохвъргачна 

батарея на поделение 42000 - Карлово

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" и 

МТЛБ

не се изисква 5243 Длъжности за военнослужещи в 

обхвата на военно звание 

"Ефрейтор"/"Редник", изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 и чл. 

43 от ППЗОВСРБ

253 Механик-водач на 120 мм самоходна 

минохвъргачка "Тунджа" в  четвърти  разчет 

на 120 мм самоходна минохвъргачка 

"Тунджа" на втори 120 мм самоходен 

минохвъргачен взвод в 120 мм самоходна 

минохвъргачна батарея на поделение 42000 - 

Карлово

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" и 

МТЛБ

не се изисква 5243 Длъжности за военнослужещи в 

обхвата на военно звание 

"Ефрейтор"/"Редник", изпълнили 

изискванията на чл. 21 и чл. 42 и чл. 

43 от ППЗОВСРБ

254 Помощник-гранатометчик в първо 

механизирано отделение на втори 

механизиран взвод в първа механизирана 

рота на поделение 42000 - Карлово

8431 1182 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1053 Длъжности за военнослужещи в 

обхвата на военно звание "Редник", 

изпълнили изискванията на чл. 42 и 

чл. 43 от ППЗОВСРБ

255 Автоматчик във второ механизирано 

отделение на втори механизиран взвод във 

втора механизирана рота на поделение 

42000 - Карлово

8431 1006 средно не се изисква не се изисква 1033 Длъжности за военнослужещи в 

обхвата на военно звание "Редник", 

изпълнили изискванията на чл. 42 и 

чл. 43 от ППЗОВСРБ

256 Автоматчик в трето механизирано 

отделение на първи механизиран взвод в 

трета механизирана рота на поделение 

42000 - Карлово

8431 1006 средно не се изисква не се изисква 1033 Длъжности за военнослужещи в 

обхвата на военно звание "Редник", 

изпълнили изискванията на чл. 42 и 

чл. 43 от ППЗОВСРБ

257 Шофьор в отделение за транспорт на 

Смесен противотанков взвод в поделение 

42000 - Карлово

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 Длъжности за военнослужещи в 

обхвата на военно звание "Редник", 

изпълнили изискванията на чл. 42 и 

чл. 43 от ППЗОВСРБ

258 Шофьор в първо зенитно - ракетено 

отделение на Зенитно-ракетен взвод в 

поделение 42000 - Карлово

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 Длъжности за военнослужещи в 

обхвата на военно звание "Редник", 

изпълнили изискванията на чл. 42 и 

чл. 43 от ППЗОВСРБ

259 Шофьор във второ зенитно-ракетено 

отделение на Зенитно-ракетен взвод в 

поделение 42000 - Карлово

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 Длъжности за военнослужещи в 

обхвата на военно звание "Редник", 

изпълнили изискванията на чл. 42 и 

чл. 43 от ППЗОВСРБ

260 Шофьор в трето зенитно - ракетено 

отделение на Зенитно-ракетен взвод в 

поделение 42000 - Карлово

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 Длъжности за военнослужещи в 

обхвата на военно звание "Редник", 

изпълнили изискванията на чл. 42 и 

чл. 43 от ППЗОВСРБ

261 Шофьор в отделение "Подвоз на 

боеприпаси" на взвод за логистично 

осигуряване в поделение 42000 - Карлово

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 Длъжности за военнослужещи в 

обхвата на военно звание "Редник", 

изпълнили изискванията на чл. 42 и 

чл. 43 от ППЗОВСРБ
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262 Механик-водач в първо отделение за 

верижни влекачи на взвод за евакуация в 

рота за ремонт на артилерийско 

въоръжение, стрелково оръжие, амч, 

свързочна техника и специални работи на 

поделение 38680 - Карлово

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на танков влекач, 

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5243 Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

263 Механик-водач във второ отделение за 

верижни влекачи на взвод за евакуация в 

рота за ремонт на артилерийско 

въоръжение, стрелково оръжие, амч, 

свързочна техника и специални работи на 

поделение 38680 - Карлово

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на танков влекач, 

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5243 Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и  изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

264 Техник по ремонт на ЗРВ и РЛТ  в четвърто 

отделение за ремонт на ЗРВ, РЛТ и ПТУРК  

на взвод за ремонт на въоръжение и рлт в 

рота за ремонт на артилерийско 

въоръжение, стрелково оръжие, амч, 

свързочна техника и специални работи на 

поделение 38680 - Карлово

8431 1268 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233      

1753

Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

265 Готвач във второ домакинско отделение на 

домакински взвод в домакинска рота на 

поделение 38680 - Карлово

8431 1040 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С", 

удостоверение за готвач

не се изисква 5233    

5023

Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

266 Оператор в отделение "Разузнаване" на 

поделение 48340 - Карлово

8431 1158 средно 

специално

не се изисква да владее пълен пакет 

"MICROSOFT OFFICE"

не се изисква 5233      

1753

Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

267 Шофьор в управлението на щабна рота на 

поделение 48340 - Карлово

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+E" 
не се изисква

5233 Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

268 Планшетист в подвижен пункт за 

управление ПУ - 12 М на взвод за 

разузнаване и управление на ПВО в щабна 

рота на поделение 48340 - Карлово

8431 1172 средно 

специално

не се изисква да владее пълен пакет 

"MICROSOFT OFFICE"
не се изисква

1713    

1743

Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

269 Шофьор-агрегатчик във втори подвижен 

команден пункт MCP - 4 на щабна рота в 

поделение 48340 - Карлово  

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+E" 
не се изисква

5233 Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

270 Планшетист в подвижен пункт за 

управление ПУ - 12 М на първа батарея в 

поделение 48340 - Карлово  

8431 1172 средно 

специално

не се изисква да владее пълен пакет 

"MICROSOFT OFFICE"
не се изисква

1713     

1743

Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

271 Техник по ремонт и обслужване на базови 

машини в отделение за техническо 

обслужване и ремонт на базови машини и 

ел. силови станции на първа батарея в 

поделение 48340 - Карлово

8431 1268 средно 

специално

не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+E" 

не се изисква 5233      

1753

Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

272 Техник по ремонт и обслужване на 

специално оборудване в отделение за 

техническо обслужване и ремонт на базови 

машини и ел. силови станции на първа 

батарея в поделение 48340 - Карлово

8431 1268 средно 

специално

не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категории "С+E" 

не се изисква 5233      

1753

Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"
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273 Техник по ремонт и обслужване на базови 

машини в отделение за техническо 

обслужване и ремонт на базови машини и 

ел. силови станции на втора батарея в 

поделение 48340 - Карлово

8431 1268 средно 

специално

не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+E" 

не се изисква 5233      

1753

Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

274 Техник по ремонт и обслужване на 

специално оборудване в отделение за 

техническо обслужване и ремонт на базови 

машини и ел.силови станции на втора 

батарея в поделение 48340 - Карлово

8431 1268 средно 

специално

не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+E" 

не се изисква 5233      

1753

Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

275 Техник по ремонт и обслужване на 

специално оборудване в отделение за 

техническо обслужване и ремонт на базови 

машини и ел. силови станции на трета 

батарея в поделение 48340 - Карлово

8431 1268 средно 

специално

не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+E" 

не се изисква 5233      

1753

Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

276 Мерач на картечница в първо механизирано 

отделение на първи механизиран взвод във 

втора механизирана рота на поделение 

22180 - Казанлък

8451 1043 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и  изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

277 Мерач на картечница във второ 

механизирано отделение на първи 

механизиран взвод в трета механизирана 

рота на поделение 22180 - Казанлък

8451 1043 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1043 Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

278 Мерач в пети разчет на СПГ-9 на смесен 

противотанков взвод в поделение 22180 - 

Казанлък

8451 1042 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1603 Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

279 Автоматчик в първо механизирано 

отделение на първи механизиран взвод в 

първа механизирана рота на поделение 

22180 - Казанлък

8431 1006 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

280 Оператор във втори подвижен команден 

пункт МСР - 1 на свързочен взвод в батарея 

за управление на поделение 38640 - 

Казанлък

8431 1158 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

281 Топогеодезист в екипаж на подвижен 

команден пункт за управление на огъня 

"Вулкан" на първи огневи взвод в трета 

самоходна артилерийска батарея на 

поделение 38640 - Казанлък

8431 1271 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1563 Длъжности, изискващи звание 

"Редник" и изпълнили изискванията 

на чл. 19 т. 1 и чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

282 Механик-водач във второ отделение за 

преподготовка на резервисти на взвод за 

преподготовка на резервисти от 

механизираните подразделения в рота за 

осигуряване на учебния процес на 

поделение 34200 - Шумен

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5243 Длъжности, изискващи военно 

звание "Ефрейтор първи клас" или 

"Редник трети клас" и изпълнени 

изисквания на чл. 19, т. 1 и чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

283 Опрератор в отделение "Логистика" (G4) на 

поделение 22220 - Сливен

8431 1158 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4143 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

284 Телефонен техник в секция 

"Каналообразуване и радиовръзка" на 

комуникационно-информационен възел в 

поделение 22220 - Сливен

8431 1262 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4023 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"
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285 Радиотелеграфист във втори екипаж на 

КЩМ - МР 21 на свързочен взвод в щабна 

рота на поделение 22220 - Сливен

8431 1227 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

286 Мерач в първи екипаж на танк Т-72 на втори 

танков взвод в първа танкова рота на 

поделение 22270 - Сливен

8451 1042 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1233 не се изисква определена

287 Механик-водач във втори екипаж на танк Т-

72 на трети танков взвод във втора танкова 

рота на поделение 26240 - Сливен

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на танк, МТЛБ; 

Свидетелство за управление 

на МПС категория "В"

не се изисква 1223 Механик-водач на танк; Механик-

водач на МТЛБ

288 Механик-водач в трети екипаж на танк Т-72 

на трети танков взвод във втора танкова 

рота на поделение 26240 - Сливен

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на танк, МТЛБ; 

Свидетелство за управление 

на МПС категория "В"

не се изисква 1223 Механик-водач на танк; Механик-

водач на МТЛБ

289 Механик-водач във втори екипаж на КЩМ 

МП-21-Р на свързочен взвод в щабна рота 

на поделение 26240 - Сливен

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на танк, МТЛБ; 

Свидетелство за управление 

на МПС категория "В"

не се изисква 1223 Механик-водач на танк; Механик-

водач на МТЛБ

290 Механик-водач във втори екипаж на танк Т-

72 на първи танков взвод във втора танкова 

рота на поделение 26260 - Сливен

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на танк, МТЛБ; 

Свидетелство за управление 

на МПС категория "В"

не се изисква 1223 Механик-водач на танк; Механик-

водач на МТЛБ

291 Механик-водач в трети  екипаж на танк Т-72 

на трети танков взвод в трета танкова рота 

на поделение 26260 - Сливен

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на танк, МТЛБ; 

Свидетелство за управление 

на МПС категория "В"

не се изисква 1223 Механик-водач на танк; Механик-

водач на МТЛБ

292 Готвач в транспортно-домакинско 

отделение на взвод за подвоз на товари в 

транспортна рота на поделение 38290 - 

Сливен

8431 1040 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233       

5033

не се изисква определена

293 Щофьор в отделение за подвоз на течни и 

твърди товари на взвод за подвоз на товари 

в транспортна рота на поделение 38290 - 

Сливен

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233        

5413

не се изисква определена

294 Пожарникар в противопожарно отделение 

на складов район в обслужващ сектор на 

поделение 38290 - Сливен

8431 1175 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233        

7503

не се изисква определена

295 Гранатометчик в трето механизирано 

отделение на втори механизиран взвод в 

първа механизирана рота на първи 

механизиран батальон в поделение 34340 - 

София

8451 1018 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1053 не се изисква определена

296 Механик-водач в трето механизирано 

отделение на втори механизиран взвод в 

първа механизирана рота на първи 

механизиран батальон в поделение 34340 - 

София

8451 1046 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"; 

Механик-водач на верижна 

бойна техника

не се изисква 5243 не се изисква определена

297 Механик-водач в първо механизирано 

отделение на трети механизиран взвод в 

първа механизирана рота на първи 

механизиран батальон в поделение 34340 - 

София

8451 1046 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"; 

Механик-водач на верижна 

бойна техника

не се изисква 5243 не се изисква определена

298 Снайперист във втора механизирана рота на 

първи механизиран батальон в поделение 

34340 - София

8451 1100 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1063 не се изисква определена
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299 Мерач на картечница във второ 

механизирано отделение на първи 

механизиран взвод във втора механизирана 

рота на първи механизиран батальон в 

поделение 34340 - София

8451 1043 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1043 не се изисква определена

300 Мерач-оператор във второ механизирано 

отделение на втори механизиран взвод във 

втора механизирана рота на първи 

механизиран батальон в поделение 34340 - 

София

8451 1044 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1043 не се изисква определена

301 Мерач-оператор в първо механизирано 

отделение на трети механизиран взвод във 

втора механизирана рота на първи 

механизиран батальон в поделение 34340 - 

София

8451 1044 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1043 не се изисква определена

302 Шофьор в транспортно отделение на 

комендантско-регулировъчен взвод в щабна 

рота на поделение 34340 - София

8431 1304 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена

303 Шофьор в първо зенитно-ракетно отделение 

"Стрела-2м" на зенитно-ракетен взвод в 

щабна рота на поделение 34340 - София

8431 1304 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233              

1713

не се изисква определена

304 Санитар в командване на щабна рота в 

първи механизиран батальон на поделение 

34340 - София

8431 1234 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 6823 не се изисква определена

305 Сапьор в сапьорно (ЕОД) отделение на 

инженерно сапьорен взвод в щабна рота на 

първи механизиран батальон в поделение 

34340 - София

8431 1238 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 7223 не се изисква определена

306 Регулировчик в комендантско отделение на 

щабна рота в първи механизиран батальон 

на поделение 34340 - София

8431 1231 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5323                 

5233

не се изисква определена

307 Регулировчик в комендантско отделение на 

щабна рота в първи механизиран батальон 

на поделение 34340 - София

8431 1231 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5323                 

5233

не се изисква определена

308 Шофьор в първа механизирана рота на 

първи механизиран батальон в поделение 

34340 - София

8431 1304 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена

309 Помощник-гранатометчик във второ 

механизирано отделение на трети 

механизиран взвод в първа механизирана 

рота на първи механизиран батальон в 

поделение 34340 - София

8431 1182 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1053 не се изисква определена

310 Помощник-гранатометчик в трето 

механизирано отделение на трети 

механизиран взвод в първа механизирана 

рота на първи механизиран батальон в 

поделение 34340 - София

8431 1182 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1053 не се изисква определена

311 Помощник-гранатометчик в първо 

механизирано отделение на първи 

механизиран взвод във втора механизирана 

рота на първи механизиран батальон в 

поделение 34340 - София

8431 1182 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1053 не се изисква определена
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312 Помощник-гранатометчик във второ 

механизирано отделение на първи 

механизиран взвод във втора механизирана 

рота на първи механизиран батальон в 

поделение 34340 - София

8431 1182 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1053 не се изисква определена

313 Техник по ремонт на въоръжение в 

отделение за ремонт на въоръжение и 

оптика на ремонтен взвод в рота за 

логистично осигуряване на поделение 34340 

- София

8431 1265 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5123                 

5233

не се изисква определена

314 Шофьор в транспортно-домакинско 

отделение на взвод за логистично 

осигуряване в рота за логистично 

осигуряване на поделение 34340 - София

8431 1304 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена

315 Мерач на картечница във второ 

механизирано отделение на трети 

механизиран взвод във втора механизирана 

рота на поделение 26400 - Благоевград

8451 1043 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1043 не се изисква определена

316 Мерач-оператор в първо механизирано 

отделение на втори механизиран взвод в 

първа механизирана рота на поделение 

26400 - Благоевград

8451 1044 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1043 не се изисква определена

317 Мерач-оператор в първо механизирано 

отделение на трети механизиран взвод в 

първа механизирана рота на поделение 

26400 - Благоевград

8451 1044 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1043 не се изисква определена

318 Мерач на картечница в трето механизирано 

отделение на първи механизиран взвод във 

втора механизирана рота на поделение 

26400 - Благоевград

8451 1043 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1043 не се изисква определена

319 Номер от разчет в първи разчет 120 мм 

минохвъргачка "Тунджа" на първи 120 мм 

самоходен минохвъргачен взвод в 120 мм 

минохвъргачна батарея на поделение 26400 - 

Благоевград

8431 1154 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1533 не се изисква определена

320 Номер от разчет в трети разчет 120 мм 

минохвъргачка "Тунджа" на първи 120 мм 

самоходен минохвъргачен взвод в 120 мм 

минохвъргачна батарея на поделение 26400 - 

Благоевград

8431 1154 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 1533 не се изисква определена

321 Техник по ремонт на автомобилна и 

инженерна техника в ремонтно отделение на 

взвод за логистично осигуряване в 

поделение 26400 - Благоевград

8431 1268 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233          

5213              

7293             

7303

не се изисква определена

322 Оператор в отделение "Оперативно" на 

щаба на поделение 24490 - Асеновград

8431 1158 средно не се изисква Курс "Информатика" не се изисква 7023

4143

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

323 Мерач във втори разчет на първи огневи 

взвод във втора оръдейна батарея на 

поделение 52130 - Асеновград

8451 1042 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1513 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

324 Номер от разчет в четвърти разчет на втори 

огневи взвод в първа оръдейна батарея на 

поделение 52130 - Асеновград

8431 1154 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1513 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

325 Номер от разчет в пети разчет на втори 

огневи взвод в първа оръдейна батарея на 

поделение 52130 - Асеновград

8431 1154 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1513 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"
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326 Номер от разчет във втори разчет на първи 

огневи взвод във втора оръдейна батарея на 

поделение 52130 - Асеновград

8431 1154 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1513 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

327 Номер от разчет в трети разчет на първи 

огневи взвод в трета оръдейна батарея на 

поделение 52130 - Асеновград

8431 1154 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1513 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

328 Номер от разчет в четвърти разчет на втори 

огневи взвод в трета оръдейна батарея на 

поделение 52130 - Асеновград

8431 1154 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1513 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

329 Шофьор в щабна батарея на поделение 

52130 - Асеновград 

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

330 Шофьор в пети разчет на втори огневи взвод 

във втора оръдейна батарея на поделение 

52130 - Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+Е"

не се изисква 5233

4033

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

331 Шофьор в отделение за управление на огъня 

на първа оръдейна батарея в поделение 

52130 - Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233        

4033

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

332 Шофьор в шести разчет на втори огневи 

взвод в трета оръдейна батарея на 

поделение 52130 - Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+Е"

не се изисква 5233

4033

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

333 Изчислител в отделение за 

топогеодезическо и метеорологично 

осигуряване на взвод за разузнаване и 

управление в щабна батарея  на поделение 

52340 - Асеновград 

8451 1029 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1543 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

334 Изчислител в отделение за 

топогеодезическо и метеорологично 

осигуряване на взвод за разузнаване и 

управление в щабна батарея  на поделение 

52340 - Асеновград 

8431 1081 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1543 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

335 Метеоролог в отделение за  

топогеодезическо и метеорологично 

осигуряване на взвод за разузнаване и 

управление в щабна батарея  на поделение 

52340 - Асеновград 

8431 1127 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

1553

1573

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

336 Топогеодезист в отделение за  

топогеодезическо и метеорологично 

осигуряване на взвод за разузнаване и 

управление в щабна батарея  на поделение 

52340 - Асеновград 

8431 1271 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1563

1553

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

337 Чертожник в отделение S3 "Тактическо" на 

щаба на поделение 52340 - Асеновград

8431 1301 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7023 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

338 Шофьор в щабна батарея на поделение 

52340 - Асеновград 

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

1513

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

339 Шофьор в трети разчет на втори огневи 

взвод в първа реактивна артилерийска 

батарея на поделение 52340 - Асеновград 

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

1523

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

340 Шофьор в трети разчет на втори огневи 

взвод във втора реактивна артилерийска 

батарея на поделение 52340 - Асеновград 

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

1523

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

341 Шофьор в първи разчет на втори огневи 

взвод в трета реактивна артилерийска 

батарея на поделение 52340 - Асеновград 

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

1523

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"
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342 Шофьор във втори разчет на втори огневи 

взвод в трета реактивна артилерийска 

батарея на поделение 52340 - Асеновград 

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

1523

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

343 Шофьор в първи екипаж на КЩМ Р-142 

"Деймос" на свързочен взвод в щабна 

батарея на поделение 52340 - Асеновград 

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

344 Шофьор в отделение за подвоз на товари на 

взвод за логистично осигуряване в 

поделение 52340 - Асеновград 

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

345 Специалист по ремонта на ел. оборудване на  

АТТ в отделение за техническо обслужване 

и ремонт на взвод за логистично 

осигуряване в поделение 52180 - Асеновград

8451 1101 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5213

5233

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

346 Далекомерист в отделение "Артилерийска 

предна наблюдателна група" на взвод за 

разузнаване и управление в щабна батарея 

на поделение 52180 - Асеновград

8431 1041 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1543 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

347 Радиотелеграфист във втори екипаж на 

КЩМ Р-142Н "Деймос" на свързочен взвод 

в щабна батарея на поделение 52180 - 

Асеновград

8431 1227 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

348 Шофьор в щабна батарея на поделение 

52180 - Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233      

5213

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

349 Шофьор в отделение "Радиолокационна 

станция" на взвод за разузнаване и 

управление в щабна батарея на поделение 

52180 -  Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

4033

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

350 Шофьор в първи екипаж на КЩМ Р-142Н 

"Деймос" на свързочен взвод в щабна 

батарея на поделение 52180 - Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

351 Шофьор в първа реактивна артилерийска 

батарея БМ-21 "Град" на поделение 52180 - 

Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

352 Шофьор в отделение за управление на огъня 

на втора реактивна артилерийска батарея 

БМ-21 "Град" в поделение 52180 - 

Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

353 Шофьор в трети разчет на БМ-21 "Град" на 

втори огневи взвод във втора реактивна 

артилерийска батарея на поделение 52180 - 

Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233      

1523

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

354 Шофьор в отделение за подвоз на товари на 

взвод за логистично осигуряване в 

поделение 52180 - Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

355 Шофьор в отделение за подвоз на товари на 

взвод за логистично осигуряване в 

поделение 52180 - Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

356 Шофьор в отделение за подвоз на товари на 

взвод за логистично осигуряване в 

поделение 52180 - Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

357 Шофьор в отделение за подвоз на товари на 

взвод за логистично осигуряване в 

поделение 52180 - Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"
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358 Шофьор в отделение за подвоз на товари на 

взвод за логистично осигуряване в 

поделение 52180 - Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

359 Завеждащ хранилище в отделение за подвоз 

на имущества на взвод за подвоз на твърди 

товари в рота за подвоз и материлано 

осигуряване на поделение 52260 - 

Асеновград

8451 1027 средно не се изисква Курс за "Завеждащи 

хранилища с бойни 

припаси"; Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "С"

не се изисква 5233

5123

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

360 Кранист в отделение за специални работи и 

евакуация на взвод за ремонт на въоръжение 

и специална техника в ремонтна рота на 

поделение 52260 - Асеновград

8451 1038 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

7263

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

361 Специалист по ремонта на стрелково 

оръжие и оптика в отделение за ремонт на 

артилерийска материална част на взвод за 

ремонт на въоръжение и специална техника 

в ремонтна рота на поделение 52260 - 

Асеновград

8451 1101 средно не се изисква Курс "Майстор по ремонта 

на СО, АМЧ и ЗАМЧ"; 

Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

5123

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

362 Готвач в трето домакинско отделение на 

домакински взвод в щабна рота на 

поделение 52260 - Асеновград

8431 1040 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

5023

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

363 Младши специалист по ремонт на ПТУРК в 

отделение за ремонт на артилерийска 

материална част на взвод за ремонт на 

въоръжение и специална техника в ремонтна 

рота на поделение 52260 - Асеновград

8431 1135 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

5123

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

364 Младши специалист по ремонт на 

химическа и инженерна техника в отделение 

за ремонт на специална техника на взвод за 

ремонт на въоръжение и специална техника 

в ремонтна рота на поделение 52260 - 

Асеновград

8431 1135 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

7293

7463

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

365 Младши специалист по ремонт на 

електрооборудване в трето отделение за 

ремонт на автомобили на взвод за ремонт на 

БТ и АТТ в ремонтна рота на поделение 

52260 - Асеновград

8431 1135 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

5213

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

366 Шофьор в група за съхранение и 

обслужване на НЗ въоръжение и техника на 

поделение 52260 - Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

367 Шофьор в автотранспортно отделение 

"Товарни автомобили" на транспортен взвод 

в поделение 52280 - Асеновград

8451 1168 средно Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

368 Химик-разузнавач в РИГ на взвод ЯХБЗ и Е 

в поделение 52280 - Асеновград

8431 1296 средно Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

4033

7483

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

369 Химик-разузнавач във второ отделение 

ЯХБР на взвод ЯХБЗ и Е в поделение 52280 - 

Асеновград

8431 1296 средно не се изисква не се изисква 7423 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

370 Кабелен монтажник в свързочен взвод на 

свързочна рота в поделение 38630 - 

Асеновград

8451 1032 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4073 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"
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371 Метеоролог във второ метеорологично 

отделение на метеорологичен взвод в щабна 

батарея на поделение 38630 - Асеновград

8431 1127 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

1573

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

372 Радиотелеграфист във втори екипаж на 

станция Р-161 АМ на взвод за радио и 

специална свръзка в свързочна рота на 

поделение 38630 - Асеновград

8431 1227 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

373 Радиотелеграфист в трети екипаж на 

станция "Командно-щабна машина Р-142 Н - 

"Деймос" на взвод за радио и специална 

свръзка в свързочна рота на поделение 

38630 - Асеновград 

8431 1227 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

374 Телеграфен механик в екипаж на 

комплексна свързочна апаратна П-241 ТМ 

на свързочен взвод в свързочна рота на 

поделение 38630 - Асеновград

8431 1261 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4053 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

375 Шофьор във второ топогеодезеческо 

отделение на топогеодезичен взвод в щабна 

батарея на поделение 38630 - Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

4033

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

376 Шофьор в батарея за артилерийско 

разузнаване на поделение 38630 - 

Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

377 Шофьор в радиолокационна станция във 

взвод за  разузнаване и управление на 

батарея за артилерийско разузнаване в 

поделение 38630 - Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

4033

не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

378 Шофьор във взвод за радио и специална 

свръзка  на свързочна рота в поделение 

38630 - Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

379 Шофьор във втори екипаж на станция Р-161 

АМ на взвод за радио и специална свръзка в 

свързочна рота на поделение 38630 - 

Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

380 Шофьор в кабелно отделение на 

радиорелейно-кабелен взвод в свързочна 

рота на поделение 38630 - Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

381 Шофьор в кабелно отделение на 

радиорелейно-кабелен взвод в свързочна 

рота на поделение 38630 - Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

382 Шофьор в кабелно отделение на 

радиорелейно-кабелен взвод в свързочна 

рота на поделение 38630 - Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

383 Шофьор в отделение за подвоз на товари на 

взвод за логистично осигуряване л 

поделение 38630 -Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

384 Шофьор-агрегатчик във втори базов пост на 

взвод за звуково разузнаване в батарея за 

артилерийско разузнаване на поделение 

38630 - Асеновград

8431 1306 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

385 Командир на трети разчет на бойна машина 

във втори противотанков взвод на втора 

противотанкова батарея ПТУРК "Конкурс" в 

поделение 36540 - Асеновград

8451 1035 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация

не се изисква 1603 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"
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386 Радиотелеграфист в първи екипаж на КЩМ 

на свързочен взвод в щабна рота на 

поделение 36540 - Асеновград

8431 1227 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

387 Радиотелеграфист във втори екипаж на 

КЩМ на свързочен взвод в щабна рота на 

поделение 36540 - Асеновград

8431 1227 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

388 Шофьор в първа противотанкова батарея 

ПТУРК "Конкурс" на поделение 36540 - 

Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

389 Шофьор във втора противотанкова батарея 

ПТУРК "Конкурс" на поделение 36540 - 

Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква  5233 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

390 Шофьор в трета противотанкова батарея 

ПТУРК "Конкурс" на поделение 36540 - 

Асеновград

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква  5233 не се изисква определена ДКИ - "Служебно 

ползване"

391 Шофьор-оператор във втори разчет на бойна 

машина на първи противотанков взвод в 

първа противотанкова батарея ПТУРК 

"Конкурс" на поделение 36540 - Асеновград

8431 1311 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация; Свидетелство 

за управление на МПС 

категория "С"

не се изисква 1603

 1103

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

392 Шофьор-оператор в трети разчет на бойна 

машина на първи противотанков взвод в 

първа противотанкова батарея ПТУРК 

"Конкурс" на поделение 36540 - Асеновград

8431 1311 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация; Свидетелство 

за управление на МПС 

категория "С"

не се изисква 1603

1103

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

393 Шофьор-оператор в четвърти разчет на 

бойна машина на първи противотанков 

взвод в първа противотанкова батарея 

ПТУРК "Конкурс" на поделение 36540 - 

Асеновград

8431 1311 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация; Свидетелство 

за управление на МПС 

категория "С"

не се изисква 1603 

1103

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

394 Шофьор-оператор в първи разчет на бойна 

машина на втори противотанков взвод в 

първа противотанкова батарея ПТУРК 

"Конкурс" на поделение 36540 - Асеновград 

8431 1311 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация; Свидетелство 

за управление на МПС 

категория "С"

не се изисква 1603 

1103

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

395 Шофьор-оператор във втори разчет на бойна 

машина на втори противотанков взвод в 

първа противотанкова батарея ПТУРК 

"Конкурс" на поделение 36540 - Асеновград 

8431 1311 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация; Свидетелство 

за управление на МПС 

категория "С"

не се изисква 1603

1103

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

396 Шофьор-оператор в трети разчет на бойна 

машина на втори противотанков взвод в 

първа противотанкова батарея ПТУРК 

"Конкурс" на поделение 36540 - Асеновград

8431 1311 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация; Свидетелство 

за управление на МПС 

категория "С"

не се изисква 1603

1103

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

397 Шофьор-оператор в първи разчет на бойна 

машина на първи противотанков взвод във 

втора противотанкова батарея ПТУРК 

"Конкурс" на поделение 36540 - Асеновград

8431 1311 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация; Свидетелство 

за управление на МПС 

категория "С"

не се изисква 1603

1103

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

398 Шофьор-оператор във втори разчет на бойна 

машина на първи противотанков взвод във 

втора противотанкова батарея ПТУРК 

"Конкурс" на поделение 36540 - Асеновград

8431 1311 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация; Свидетелство 

за управление на МПС 

категория "С"

не се изисква 1603

1103

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

116



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
399 Шофьор-оператор в първи разчет на бойна 

машина на втори противотанков взвод във 

втора противотанкова батарея ПТУРК 

"Конкурс" на поделение 36540 - Асеновград

8431 1311 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация; Свидетелство 

за управление на МПС 

категория "С"

не се изисква 1603 

1103

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

400 Шофьор-оператор във втори разчет на бойна 

машина на втори противотанков взвод във 

втора противотанкова батарея ПТУРК 

"Конкурс" на поделение 36540 - Асеновград

8431 1311 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация; Свидетелство 

за управление на МПС 

категория "С"

не се изисква 1604 

1103

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

401 Шофьор-оператор в трети разчет на бойна 

машина на втори противотанков взвод във 

втора противотанкова батарея ПТУРК 

"Конкурс" на поделение 36540 - Асеновград

8431 1311 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация; Свидетелство 

за управление на МПС 

категория "С"

не се изисква 1603

1103

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

402 Шофьор-оператор в четвърти разчет на 

бойна машина на втори противотанков 

взвод във втора противотанкова батарея 

ПТУРК "Конкурс" на поделение 36540 - 

Асеновград

8431 1311 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация; Свидетелство 

за управление на МПС 

категория "С"

не се изисква 1603

1103

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

403 Шофьор-оператор в трети разчет на бойна 

машина на първи противотанков взвод в 

трета противотанкова батарея ПТУРК 

"Конкурс" на поделение 36540 - Асеновград

8431 1311 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация; Свидетелство 

за управление на МПС 

категория "С"

не се изисква 1603

1103

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

404 Шофьор-оператор в четвърти разчет на 

бойна машина на първи противотанков 

взвод в трета противотанкова батарея 

ПТУРК "Конкурс" на поделение 36540 - 

Асеновград

8431 1311 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация; Свидетелство 

за управление на МПС 

категория "С"

не се изисква 1603 

1103

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

405 Шофьор-оператор в първи разчет на бойна 

машина на втори противотанков взвод в 

трета противотанкова батарея ПТУРК 

"Конкурс" на поделение 36540 - Асеновград

8431 1311 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация; Свидетелство 

за управление на МПС 

категория "С"

не се изисква 1603 

1103

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

406 Шофьор-оператор във втори разчет на бойна 

машина на втори противотанков взвод в 

трета противотанкова батарея ПТУРК 

"Конкурс" на поделение 36540 - Асеновград

8431 1311 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация; Свидетелство 

за управление на МПС 

категория "С"

не се изисква 1603

1103

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

407 Шофьор-оператор в трети разчет на бойна 

машина на втори противотанков взвод в 

трета противотанкова батарея ПТУРК 

"Конкурс" на поделение 36540 - Асеновград

8431 1311 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация; Свидетелство 

за управление на МПС 

категория "С"

не се изисква 1603

1103

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

408 Шофьор-оператор в четвърти разчет на 

бойна машина на втори противотанков 

взвод в трета противотанкова батарея 

ПТУРК "Конкурс" на поделение 36540 - 

Асеновград

8431 1311 средно не се изисква Курс за длъжностна 

квалификация; Свидетелство 

за управление на МПС 

категория "С"

не се изисква 1603

1103

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

409 Шофьор в разчет на пускова установка във 

втори стартов взвод на втора стартова 

батарея в поделение 22130 - Ямбол 

8431 1304 средно Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

410 Оператор в топогеодезическо отделение на 

взвод за управление в първа стартова 

батарея на поделение 22130 - Ямбол

8431 1158 средно не се изисква не се изисква 1563 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
411 Механик-водач в първи разузнавателен 

взвод на първа разузнавателна рота в 

разузнавателен батальон на поделение 

24620 - Свобода

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "В"; 

Свидетелство за управление 

на МТЛБ

не се изисква 5243 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

412 Механик-водач в трети разузнавателен взвод 

на първа разузнавателна рота в 

разузнавателен батальон на поделение 

24620 - Свобода

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "В"; 

Свидетелство за управление 

на МТЛБ

не се изисква 5243 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

413 Механик-водач в екипаж на командно-

щабна машина на втора разузнавателна рота 

в разузнавателен батальон на поделение 

24620 - Свобода

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "В"; 

Свидетелство за управление 

на МТЛБ

не се изисква 5243 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

414 Механик-водач в трети разузнавателен взвод 

на втора разузнавателна рота в 

разузнавателен батальон на поделение 

24620 - Свобода

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "В"; 

Свидетелство за управление 

на МТЛБ

не се изисква 5243 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

415 Радиорелейчик във втори екипаж на 

радиорелейна станция (Р-409) на 

радиорелейно-кабелен взвод в свързочна 

рота на поделение 24620 - Свобода

8431 1224 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4043 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

416 Линеен надзорник в линейно-кабелно 

отделение на радиорелейно-кабелен взвод в 

свързочна рота на поделение 24620 - 

Свобода

8431 1114 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4073 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

417 Разузнавач в първи разузнавателен взвод на 

втора разузнавателна рота в разузнавателен 

батальон на поделение 24620 - Свобода

8431 1230 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1313 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

418 Радиотелеграфист в първи разузнавателен 

взвод на втора разузнавателна рота в 

разузнавателен батальон на поделение 

24620 - Свобода

8431 1227 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1313

4033

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

419 Разузнавач във втора HUMINT група на 

първи HUMINT тим в HUMINT батальон на 

поделение 24620 - Свобода

8431 1230 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

Английски 

език                     

1-1-1-1

1313

5233

не се изисква определена РДКИ - "Секретно", 

"NATO SECRET" 

420 Разузнавач в първа HUMINT група на трети 

HUMINT тим в HUMINT батальон на 

поделение 24620 - Свобода

8431 1230 средно не се изисква не се изисква Английски 

език                     

1-1-1-1

1313 не се изисква определена РДКИ - "Секретно", 

"NATO SECRET" 

421 Разузнавач в първа HUMINT група на трети 

HUMINT тим в HUMINT батальон на 

поделение 24620 - Свобода

8431 1230 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

Английски 

език                     

1-1-1-1

1313

5233

не се изисква определена РДКИ - "Секретно", 

"NATO SECRET" 

422 Разузнавач във втора HUMINT група на 

трети HUMINT тим в HUMINT батальон на 

поделение 24620 - Свобода

8431 1230 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

Английски 

език                     

1-1-1-1

1313

5233

не се изисква определена РДКИ - "Секретно", 

"NATO SECRET" 

423 Разузнавач в първа HUMINT група на 

четвърти HUMINT тим в HUMINT батальон 

на поделение 24620 - Свобода

8431 1230 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

Английски 

език                     

1-1-1-1

1313

5233

не се изисква определена РДКИ - "Секретно", 

"NATO SECRET" 

424 Разузнавач в първа HUMINT група на пети 

HUMINT тим в HUMINT батальон на 

поделение 24620 - Свобода

8431 1230 средно не се изисква не се изисква Английски 

език                     

1-1-1-1

1313 не се изисква определена РДКИ - "Секретно", 

"NATO SECRET" 

425 Разузнавач във втора HUMINT група на 

шести HUMINT тим в HUMINT батальон на 

поделение 24620 - Свобода

8431 1230 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

Английски 

език                     

1-1-1-1

1313

5233

не се изисква определена РДКИ - "Секретно", 

"NATO SECRET" 
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
426 Радиоразузнавач в първа автоматизирана 

станция за КВ радиосмущения (Р-378 А) на 

първи взвод за КВ електронна война в първа 

рота за КВ и УКВ електронна война на 

батальон за електронна война в поделение 

24620 - Свобода

8431 1220 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1323 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

427 Радиоразузнавач в трета автоматизирана 

станция за УКВ радиосмущения (Р-330 У) 

на втори взвод за УКВ електронна война в 

първа рота за КВ и УКВ електронна война 

на батальон за електронна война в 

поделение 24620 - Свобода

8431 1220 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1323 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

428 Радиоразузнавач в четвърта автоматизирана 

станция за УКВ радиосмущения (Р-330 У) 

на втори взвод за УКВ електронна война в 

първа рота за КВ и УКВ електронна война 

на батальон за електронна война в 

поделение 24620 - Свобода

8431 1220 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1323 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

429 Радиоразузнавач в пета автоматизирана 

станция за УКВ радиосмущения (Р-330 У) 

на втори взвод за УКВ електронна война в 

първа рота за КВ и УКВ електронна война 

на батальон за електронна война в 

поделение 24620 - Свобода

8431 1220 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1323 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

430 Радиоразузнавач-диспечер в диспечерска 

секция на взвод за КВ пеленгация във втора 

рота за КВ електронна война на батальон за 

електронна война в поделение 24620 - 

Свобода

8431 1221 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1323 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

431 Радиоразузнавач-диспечер в диспечерска 

секция на взвод за КВ пеленгация във втора 

рота за КВ електронна война на батальон за 

електронна война в поделение 24620 - 

Свобода

8431 1221 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1323 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

432 Радиоразузнавач-пеленгаторчик в първа 

секция за КВ радиопеленгация Р-359 

(с.Каменар, обл. Варна) на взвод за КВ 

пеленгация във втора рота за КВ електронна 

война на батальон за електронна война в 

поделение 24620 - Свобода

8431 1222 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1323 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

433 Радиоразузнавач-пеленгаторчик в първа 

секция за КВ радиопеленгация  Р-359 (с. 

Каменар, обл. Варна) на взвод за КВ 

пеленгация във  втора рота за КВ 

електронна война на батальон за електронна 

война в поделение 24620 - Свобода

8431 1222 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1323 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
434 Радиоразузнавач-пеленгаторчик в трета 

секция за КВ радиопеленгация  Р-359 (с. 

Иново, обл. Видин) на взвод за КВ 

пеленгация във втора рота за КВ електронна 

война на батальон за електронна война в 

поделение 24620 - Свобода

8431 1222 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1323 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

435 Радиоразузнавач-пеленгаторчик в четвърта 

секция за КВ радиопеленгация  Р-359 (с. 

Свобода, обл. Стара Загора) на взвод за КВ 

пеленгация във втора рота за КВ електронна 

война на батальон за електронна война в 

поделение 24620 - Свобода

8431 1222 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1323 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

436 Радиоразузнавач-пеленгаторчик в четвърта 

секция за КВ радиопеленгация  Р-359 (с. 

Свобода, обл. Стара Загора) на взвод за КВ 

пеленгация във втора рота за КВ електронна 

война на батальон за електронна война в 

поделение 24620 - Свобода

8431 1222 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1323 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

437 Радиоразузнавач-пеленгаторчик в четвърта 

секция за КВ радиопеленгация  Р-359 (с. 

Свобода, обл. Стара Загора) на взвод за КВ 

пеленгация във втора рота за КВ електронна 

война на батальон за електронна война в 

поделение 24620 - Свобода

8431 1222 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1323 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

438 Радиоразузнавач в станция за управление (Р-

380 У) на взвод за КВ електронна война във 

втора рота за КВ електронна война на 

батальон за електронна война в поделение 

24620 - Свобода

8431 1220 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1323 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

439 Радиоразузнавач в първа секция за КВ 

радиосмущения (Р-325 М2) на взвод за КВ 

електронна война във втора рота за КВ 

електронна война на батальон за електронна 

война в поделение 24620 - Свобода

8431 1220 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

1323

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

440 Радиоразузнавач в първа секция за КВ 

радиосмущения (Р-325 М2) на взвод за КВ 

електронна война във втора рота за КВ 

електронна война на батальон за електронна 

война в поделение 24620 - Свобода

8431 1220 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

1323

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

441 Радиоразузнавач в първа секция за КВ 

радиосмущения (Р-325 М2) на взвод за КВ 

електронна война във втора рота за КВ 

електронна война на батальон за електронна 

война в поделение 24620 - Свобода

8431 1220 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

1323

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"
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442 Радиоразузнавач във втора секция за КВ 

радиосмущения (Р-325 М2) на взвод за КВ 

електронна война във втора рота за КВ 

електронна война на батальон за електронна 

война в поделение 24620 - Свобода

8431 1220 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

1323

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

443 Радиоразузнавач във втора секция за КВ 

радиосмущения (Р-325 М2) на взвод за КВ 

електронна война във втора рота за КВ 

електронна война на батальон за електронна 

война в поделение 24620 - Свобода

8431 1220 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

1323

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

444 Радиооператор в първа станция за смущения 

на самолетната УКВ радиосвръзка (Р-834 П) 

на взвод за смущения на самолетната УКВ 

радиосвръзка и близката радионавигация в 

трета рота за електронна война на батальон 

за електронна война в поделение 24620 - 

Свобода

8431 1219 средно не се изисква не се изисква не се изисква  1323 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

445 Радиомайстор в отделение за ремонт на 

средства за електронна война на ремонтен 

взвод в рота за логистична поддръжка на 

поделение 24620 - Свобода

8431 1208 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

4063

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

446 Техник по ремонт на бронетанкова техника 

в отделение за ремонт на автотракторна, 

бронетанкова и инженерна техника на 

ремонтен взвод в рота за логистична 

поддръжка на поделение 24620 - Свобода

8431 1268 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5223

5243

5233

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

447 Шофьор в отделение за подвоз на твърди 

товари на взвод за подвоз на материални 

средства в рота за логистична поддръжка на 

поделение 24620 - Свобода

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

448 Шофьор в отделение за подвоз на твърди 

товари на взвод за подвоз на материални 

средства на рота за логистична поддръжка в 

поделение 24620 - Свобода

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

449 Шофьор в отделение за подвоз на течни 

товари от взвод за подвоз на материални 

средства на рота за логистична поддръжка в 

поделение 24620 - Свобода

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

450 Готвач във второ домакинско отделение на 

взвод за продоволствено осигуряване в рота 

за логистична поддръжка на поделение 

24620 - Свобода

8431 1040 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233

5023

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

451 Санитарен инструктор в медицински пункт 

на поделение 28880 - Белене

8451 1096 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "B"

не се изисква 6773

5233

не се изисква определена

452 Механик-водач във второ отделение за 

инженерни заграждения на взвод за 

инженерни заграждения в инженерна рота 

за бойна поддръжка на 54-ти инженерен 

батальон в поделение 28880 - Белене

8451 1046 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 7253 не се изисква определена
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
453 Оператор в отделение "Тактическо" в щаба 

на 54-ти инженерен батальон в поделение 

28880 - Белене

8431 1158 средно съгласно ВОС не се изисква не се изисква 4143 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

454 Полигончик в отделение "Полигони"  на 

логистичен взвод в щабна рота на поделение 

28880 - Белене

8431 1176 средно съгласно ВОС Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 7233

5233

не се изисква определена

455 Електрогазозаварчик в отделение за обща 

поддръжка на ремонтен взвод в рота за 

логистично осигуряване на поделение 28880 

- Белене

8431 1058 средно съгласно ВОС Електро и газозаварчик не се изисква 5043 не се изисква определена

456 Завеждащ хранилище в складове на 

снабдително-домакински взвод в рота 

Логистика на поделение 44220 - Пловдив

8451 1027 средно Курс за длъжностна 

квалификация

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5123                 

5233

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

457 Готвач в обслужваща група на снабдително-

домакински взвод в рота Логистика на 

поделение 44220 - Пловдив

8451 1017 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"; 

Придобита специалност по 

професия "Готвач" или курс 

за професията

не се изисква 5023               

5233

не се изисква определена

458 Оператор в звено "Счетоводен отчет на 

финансовите и материалните ресурси" във 

Финансова служба на поделение 44220 - 

Пловдив

8431 1158 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7123 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

459 Зидаромазач в отделение "Конструкции"  на 

инженерен взвод за конструкции в 

инженерна рота за обща поддръжка на 

поделение 44220 - Пловдив

8431 1078 средно не се изисква Придобита специалност от 

професия "Строител"

не се изисква 7323 не се изисква определена

460 Строителен специалист в отделение 

"Конструкции"  на инженерен взвод за 

конструкции в инженерна рота за обща 

поддръжка на поделение 44220 - Пловдив

8431 1250 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"; 

Придобита специалност 

"Бояджийски работи"

не се изисква 7323                

5233

не се изисква определена

461 Шофьор в пътно-строително отделение на 

пътно-мостроителен взвод в инженерна рота 

за обща поддръжка на поделение 44220 - 

Пловдив

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 не се изисква определена

462 Екскаваторчик в пътно-строително 

отделение на пътно-мостроителен взвод в 

инженерна рота за обща поддръжка на 

поделение 44220 - Пловдив

8431 1055 средно Курс за длъжностна 

квалификация

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 7263 не се изисква определена

463 Шофьор в отделение за управление на 

инженерна рота за обща поддръжка в 

поделение 44220 - Пловдив

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 не се изисква определена

464 Шофьор  в мосто-строително отделение на 

пътно-мостостроителен взвод в инженерна  

рота за хоризонтални конструкции на 

поделение 44220 - Пловдив

8431 1304 средно Курс за длъжностна 

квалификация

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 не се изисква определена

465 Дърводелец в електротехническо отделение 

на електротехнически взвод в инженерна  

рота за хоризонтални конструкции на 

поделение 44220 - Пловдив

8431 1053 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"; 

Специалност от 

професионално направление 

"Производство на изделия от 

дървесина"

не се изисква 7323 не се изисква определена
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466 Строителен специалист в отделение 

"Конструкции" на взвод за вертикални 

конструкции в инженерна  рота за 

вертикални конструкции на поделение 

44220 - Пловдив

8431 1250 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"; 

Придобита специалност 

"Бояджийски работи"

не се изисква 7323               

5233

не се изисква определена

467 Електротехник  в отделение "Инсталации" 

на взвод за вертикални конструкции в 

инженерна  рота за вертикални конструкции 

на поделение 44220 - Пловдив

8431 1067 средно Курс за длъжностна 

квалификация

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"; 

Придобита специалност от 

професия "Електротехник"

не се изисква 7323               

5233

не се изисква определена

468 Кранист  в отделение "Строителни машини" 

на взвод "Инженерни машини" в инженерна  

рота за вертикални конструкции на 

поделение 44220 - Пловдив

8431 1109 средно Курс за длъжностна 

квалификация

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 7263          

5233

не се изисква определена

469 Шофьор в отделение "Строителни машини" 

на взвод "Инженерни машини" в инженерна  

рота за вертикални конструкции на 

поделение 44220 - Пловдив

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена

470 Екскаваторчик в отделение "Земни работи" 

на взвод "Инженерни машини" в инженерна  

рота за вертикални конструкции на 

поделение 44220 - Пловдив

8431 1055 средно Курс за длъжностна 

квалификация

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 7263          

5233

не се изисква определена

471 Багерист в отделение "Земни работи" на 

взвод "Инженерни машини" в инженерна  

рота за вертикални конструкции на 

поделение 44220 - Пловдив

8431 1023 средно Курс за длъжностна 

квалификация

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 7263 не се изисква определена

472 Сондьор  в  хидротехническо отделение на 

инженерна  рота за вертикални конструкции 

в поделение 44220 - Пловдив

8431 1244 средно Курс за длъжностна 

квалификация

не се изисква не се изисква 7233 не се изисква определена

473 Шофьор  в  инженерна  рота за 

хоризонтални конструкции в поделение 

44220 - Пловдив

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 не се изисква определена

474 Механик-водач  във водолазно разузнателно 

отделение на  инженерен взвод в щабна рота 

на поделение 44200 - Стара Загора

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "B"

не се изисква 5243 не се изисква определена

475 Механик-водач  в първо десантно-

преправъчно отделение на  десантно-

преправъчен взвод в щабна рота на 

поделение 44200 - Стара Загора

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "B"

не се изисква 7243 не се изисква определена

 

476 Механик-водач във второ десантно-

преправъчно отделение на десантно-

преправъчен взвод в щабна рота на 

поделение 44200 - Стара Загора

8451 1046 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "B"

не се изисква 7243 не се изисква определена

 

477 Мостостроител в отделение "Установка за 

строителство на мостове" УСМ -2 на първи 

взвод Механизирани мостове в инженерна 

мосто-строителна рота за обща поддръжка 

на поделение 44200 - Стара Загора

8431 1141 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7283 не се изисква определена
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478 Мостостроител в отделение "Установка за 

строителство на мостове" УСМ-2 на първи 

взвод Механизирани мостове в инженерна 

мосто-строителна рота за обща поддръжка 

на поделение 44200 - Стара Загора

8431 1141 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7283 не се изисква определена

479 Шофьор в първо отделение Тежки 

механизирани мостове на втори взвод  

Механизирани мостове в инженерна мосто-

строителна рота за обща поддръжка на 

поделение 44200 - Стара Загора

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 не се изисква определена

480 Шофьор в трето понтонно-мостово 

отделение на първи взвод Плаващи мостове 

в понтонно-мостова инженерна рота на 

поделение 44200 - Стара Загора 

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233

7283

не се изисква определена

481 Понтонер в трето Понтонно-мостово 

отделение на първи взвод Плаващи мостове 

в Понтонно-мостова инженерна рота на 

поделение 44200 - Стара Загора

8431 1192 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7283 не се изисква определена

482 Шофьор в Катерно отделение на втори взвод 

Плаващи мостове в Понтонно-мостова 

инженерна рота на поделение 44200 - Стара 

Загора

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C+E"

не се изисква 5233 не се изисква определена

483 Шофьор в Пътно-строително отделение на 

Пътно строителен взвод в Пътно-мостова 

инженерна рота на поделение 44200 - Стара 

Загора

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233

7323

не се изисква определена

484 Водач на земекопна машина в Пътно-

строително отделение на Пътно строителен 

взвод в Пътно-мостова инженерна рота на 

поделение 44200 - Стара Загора

8431 1029 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233

7253

не се изисква определена

485 Шофьор в отделение "Тежки механизирани 

мостове" на Местостроителен взвод в Пътно-

мостова инженерна рота на поделение 44200 

- Стара Загора

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 не се изисква определена

486 Шофьор в отделение "Тежки механизирани 

мостове" на Местостроителен взвод в Пътно-

мостова инженерна рота на поделение 44200 

- Стара Загора

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 не се изисква определена

487 Шофьор в отделение "Тежки механизирани 

мостове" на Местостроителен взвод в Пътно-

мостова инженерна рота на поделение 44200 

- Стара Загора

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 не се изисква определена

488 Лаборант в отделение за оценка, анализ и 

контрол във взвод за оценка, анализ и 

контрол в рота за ядрено, химическо и 

биологическо разузнаване във втори 

батальон за ядрена, химическа, 

биологическа защита и екология в 

поделение 42600 - Мусачево 

8451 1040 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7473 не се изисква определена

489 Химически инструктор в първо отделение за 

специална обработка на първи взвод за 

специална и санитарна обработка в рота за 

специална и санитарна обработка на втори 

батальон за ядрена, химическа, 

биологическа защита и екология в 

поделение 42600 - Мусачево 

8451 1166 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7433 не се изисква определена
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490 Шофьор в трети екипаж на радиостанция Р-

161 в радиовзвод средна мощност на 

свързочна рота в поделение 42600-Мусачево

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233        

4033

не се изисква определена

491 ЗАС телефонен механик в екипаж на 

Апаратна П-240 на взвод за телефонна и 

телеграфна свръзка в свързочна рота на 

поделение 42600-Мусачево

8431 1076 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4023 

4073 

4045

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

492 Шофьор в екипаж на Апаратна П-240 на 

взвод за телефонна и телеграфна свръзка в 

свързочна рота на поделение 42600-

Мусачево

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

493 Шофьор в екипаж на Апаратна П-241 на 

взвод за телефонна и телеграфна свръзка в 

свързочна рота на поделение 42600-

Мусачево

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

494 Радиорелейчик в първи екипаж на 

малоканална радиорелейна станция Р-409 

във взвод за телефонна и телеграфна 

свръзка на свързочна рота в поделение 

42600-Мусачево

8431 1224 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4043 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

495 Шофьор в първи екипаж на малоканална 

радиорелейна станция Р-409 на взвод за 

телефонна и телеграфна свръзка в свързочна 

рота на поделение 42600 - Мусачево

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

496 Радиорелейчик във втори екипаж на 

малоканална радиорелейна станция Р-409 

във взвод за телефонна и телеграфна 

свръзка на свързочна рота в поделение 

42600 - Мусачево

8431 1224 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4043 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

497 Шофьор във втори екипаж на малоканална 

радиорелейна станция Р-409 на взвод за 

телефонна и телеграфна свръзка в свързочна 

рота на поделение 42600 - Мусачево

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

498 Радиотелеграфист в секция Радиосвръзка на 

КИВ в поделение 42600 - Мусачево

8431 1227 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

499 Оператор на шифрова техника в отделение 

КИС (S 6) на първи батальон за ядрена, 

химическа, биологическа защита и екология 

в поделение 42600 - Мусачево

8431 1162 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4053     

4143

не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

500 Шофьор в първи екипаж на КЩМ МСП-5 на 

свързочен взвод в първи батальон за ядрена, 

химическа, биологическа защита и екология 

на поделение 42600 - Мусачево

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

501 Оператор във втора апаратна за достъп AV-2 

на свързочен взвод в първи батальон за 

ядрена, химическа, биологическа защита и 

екология на поделение 42600 - Мусачево

8431 1158 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033        

4043

не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

Отпечатано в 2 екз. Отпечатано в 2 екз. 
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502 Шофьор-химик във второ отделение за 

ядрено, химическо и биологическо 

разузнаване на първи взвод за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване в 

рота за ядрено, химическо и биологическо 

разузнаване на първи батальон за ядрена, 

химическа, биологическа защита и екология 

в поделение 42600 - Мусачево 

8431 1315 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "В"

не се изисква 7463 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

503 Шофьор-химик в трето отделение за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване на 

първи взвод за ядрено, химическо и 

биологическо разузнаване в рота за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване на 

първи батальон за ядрена, химическа, 

биологическа защита и екология в 

поделение 42600 - Мусачево 

8431 1315 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "В"

не се изисква 7463 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

504 Шофьор-химик в пето отделение за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване на 

първи взвод за ядрено, химическо и 

биологическо разузнаване в рота за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване на 

първи батальон за ядрена, химическа, 

биологическа защита и екология в 

поделение 42600 - Мусачево 

8431 1315 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "В"

не се изисква 7463 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

505 Шофьор-химик в първо отделение за 

ядрено, химическо и биологическо 

разузнаване на втори взвод за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване в 

рота за ядрено, химическо и биологическо 

разузнаване на първи батальон за ядрена, 

химическа, биологическа защита и екология 

в поделение 42600 - Мусачево 

8431 1315 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "В"

не се изисква 7463 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

506 Шофьор-химик във второ отделение за 

ядрено, химическо и биологическо 

разузнаване на втори взвод за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване в 

рота за ядрено, химическо и биологическо 

разузнаване на първи батальон за ядрена, 

химическа, биологическа защита и екология 

в поделение 42600 - Мусачево 

8431 1315 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "В"

не се изисква 7463 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

507 Шофьор-химик в четвърто отделение за 

ядрено, химическо и биологическо 

разузнаване на втори взвод за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване в 

рота за ядрено, химическо и биологическо 

разузнаване на първи батальон за ядрена, 

химическа, биологическа защита и екология 

в поделение 42600 - Мусачево 

8431 1315 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "В"

не се изисква 7463 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

508 Химик-разузнавач в четвърто отделение за 

ядрено, химическо и биологическо 

разузнаване на втори взвод за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване в 

рота за ядрено, химическо и биологическо 

разузнаване на първи батальон за ядрена, 

химическа, биологическа защита и екология 

в поделение 42600 - Мусачево 

8431 1296 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7423 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"
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509 Шофьор-химик в пето отделение за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване на 

втори взвод за ядрено, химическо и 

биологическо разузнаване в рота за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване на 

първи батальон за ядрена, химическа, 

биологическа защита и екология в 

поделение 42600 - Мусачево 

8431 1315 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 7463 не се изисква определена

510 Химик-разузнавач в пето отделение за 

ядрено, химическо и биологическо 

разузнаване на втори взвод за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване в 

рота за ядрено, химическо и биологическо 

разузнаване на първи батальон за ядрена, 

химическа, биологическа защита и екология 

в поделение 42600 - Мусачево 

8431 1296 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7423 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

511 Химик-дегазатор в отделение за специална 

обработка и ликвидиране на последствията 

на втори взвод за специална и санитарна 

обработка в рота за специална и санитарна 

обработка на първи батальон за ядрена, 

химическа, биологическа защита и екология 

в поделение 42600 - Мусачево 

8431 1291 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7433 не се изисква определена

512 Шофьор-химик в отделение за санитарна 

обработка на втори взвод за специална и 

санитарна обработка в рота за специална и 

санитарна обработка на първи батальон за 

ядрена, химическа, биологическа защита и 

екология в поделение 42600 - Мусачево 

8431 1315 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 7463 не се изисква определена

513 Химик-котляр в отделение за санитарна 

обработка на втори взвод за специална и 

санитарна обработка в рота за специална и 

санитарна обработка на първи батальон за 

ядрена, химическа, биологическа защита и 

екология в поделение 42600 - Мусачево 

8431 1293 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7443 не се изисква определена

514 Шофьор-химик в отделение за специална 

обработка и ликвидиране на последствията 

на трети взвод за специална и санитарна 

обработка в рота за специална и санитарна 

обработка на първи батальон за ядрена, 

химическа, биологическа защита и екология 

в поделение 42600 - Мусачево 

8431 1315 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 7432 не се изисква определена

515 Шофьор-агрегатчик в отделение за 

санитарна обработка на трети взвод за 

специална и санитарна обработка в рота за 

специална и санитарна обработка на първи 

батальон за ядрена, химическа, 

биологическа защита и екология в 

поделение 42600 - Мусачево 

8431 1306 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+Е" 

не се изисква 5233 

7233 

7463

не се изисква определена

516 Шофьор в първи екипаж на радиостанция Р-

142 в свързочен взвод на втори батальон за 

ядрена, химическа, биологическа защита и 

екология в поделение 42600 - Мусачево

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 4033     

5233

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"
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517 Радиотелеграфист във втори екипаж на  

радиостанция Р-142 на свързочен взвод във 

втори батальон за ядрена, химическа, 

биологическа защита и екология на 

поделение 42600 - Мусачево 

8431 1227 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

518 Шофьор във втори екипаж на  радиостанция 

Р-142 на свързочен взвод във втори батальон 

за ядрена, химическа, биологическа защита 

и екология на поделение 42600 - Мусачево 

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 4033    

5233

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

519 Радиотелеграфист в трети екипаж на  

радиостанция Р-142 на свързочен взвод във 

втори батальон за ядрена, химическа, 

биологическа защита и екология на 

поделение 42600 - Мусачево 

8431 1227 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4033 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

520 Шофьор в трети екипаж на  радиостанция Р-

142 на свързочен взвод във втори батальон 

за ядрена, химическа, биологическа защита 

и екология на поделение 42600 - Мусачево 

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 4033      

5233

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

521 Химик-разузнавач в четвърто отделение за 

ядрено, химическо и биологическо 

разузнаване на първи взвод за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване в 

рота за ядрено, химическо и биологическо 

разузнаване на втори батальон за ядрена, 

химическа, биологическа защита и екология 

в поделение 42600 - Мусачево 

8431 1296 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7423 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

522 Химик-разузнавач в пето отделение за 

ядрено, химическо и биологическо 

разузнаване на първи взвод за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване в 

рота за ядрено, химическо и биологическо 

разузнаване на втори батальон за ядрена, 

химическа, биологическа защита и екология 

в поделение 42600 - Мусачево

8431 1296 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7423 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

523 Химик-разузнавач в трето отделение за 

ядрено, химическо и биологическо 

разузнаване във втори взвод за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване в 

рота за ядрено, химическо и биологическо 

разузнаване във втори батальон за ядрена, 

химическа, биологическа защита и екология 

в поделение 42600 - Мусачево 

8431 1296 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7423 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

524 Шофьор-химик в четвърто отделение за 

ядрено, химическо и биологическо 

разузнаване във втори взвод за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване в 

рота за ядрено, химическо и биологическо 

разузнаване във втори батальон за ядрена, 

химическа, биологическа защита и екология 

в поделение 42600 - Мусачево 

8431 1315 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "В"

не се изисква 7463 не се изисква определена
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525 Химик-санитар в отделение за санитарна 

обработка на първи взвод за специална и 

санитарна обработка в рота за специална и 

санитарна обработка на втори батальон за 

ядрена, химическа, биологическа защита и 

екология в поделение 42600 - Мусачево 

8431 1297 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7443 не се изисква определена

526 Шофьор-химик в първо отделение за 

специална обработка на втори взвод за 

специална и санитарна обработка в рота за 

специална и санитарна обработка на втори 

батальон за ядрена, химическа, 

биологическа защита и екология в 

поделение 42600 - Мусачево 

8431 1315 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 7463 не се изисква определена

527 Шофьор-химик в първо отделение за 

специална обработка на втори взвод за 

специална и санитарна обработка в рота за 

специална и санитарна обработка на втори 

батальон за ядрена, химическа, 

биологическа защита и екология в 

поделение 42600 - Мусачево  

8431 1315 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 7463 не се изисква определена

528 Шофьор-химик  в първо отделение за 

специална обработка на втори взвод за 

специална и санитарна обработка в рота за 

специална и санитарна обработка на втори 

батальон за ядрена, химическа, 

биологическа защита и екология в 

поделение 42600 - Мусачево  

8431 1315 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 7463 не се изисква определена

529 Шофьор-химик  в първо отделение за 

специална обработка на втори взвод за 

специална и санитарна обработка в рота за 

специална и санитарна обработка на втори 

батальон за ядрена, химическа, 

биологическа защита и екология в 

поделение 42600 - Мусачево  

8431 1315 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 7463 не се изисква определена

530 Шофьор-химик  в първо отделение за 

специална обработка на втори взвод за 

специална и санитарна обработка в рота за 

специална и санитарна обработка на втори 

батальон за ядрена, химическа, 

биологическа защита и екология в 

поделение 42600 - Мусачево  

8431 1315 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 7463 не се изисква определена

531 Шофьор-химик  в първо отделение за 

специална обработка на втори взвод за 

специална и санитарна обработка в рота за 

специална и санитарна обработка на втори 

батальон за ядрена, химическа, 

биологическа защита и екология в 

поделение 42600 - Мусачево  

8431 1315 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 7463 не се изисква определена

532 Химик-санитар в отделение за санитарна 

обработка на втори взвод за специална и 

санитарна обработка в рота за специална и 

санитарна обработка на втори батальон за 

ядрена, химическа, биологическа защита и 

екология в поделение 42600 - Мусачево

8431 1297 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7443 не се изисква определена
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533 Шофьор-химик  в отделение за санитарна 

обработка на втори взвод за специална и 

санитарна обработка в рота за специална и 

санитарна обработка на втори батальон за 

ядрена, химическа, биологическа защита и 

екология в поделение 42600 - Мусачево 

8431 1315 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+Е" 

не се изисква 7463 не се изисква определена

534 Химик-котляр в отделение за санитарна 

обработка на втори взвод за специална и 

санитарна обработка в рота за специална и 

санитарна обработка на втори батальон за 

ядрена, химическа, биологическа защита и 

екология в поделение 42600 - Мусачево 

8431 1293 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7443 не се изисква определена

535 Шофьор-агрегатчик в отделение за 

санитарна обработка на втори взвод за 

специална и санитарна обработка в рота за 

специална и санитарна обработка на втори 

батальон за ядрена, химическа, 

биологическа защита и екология в 

поделение 42600 - Мусачево 

8431 1306 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+Е" 

не се изисква 5233       

7233      

7463

не се изисква определена

536 Изчислител-планшетист в пункт Анализ и 

прогноза на ядрената, химическа и 

биологическа обстановка в поделение 26610 

- Мусачево

8431 1082 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

537 Шофьор-химик  в пункт приемане и 

предаване на данни в  поделение 26610 - 

Мусачево

8431 1315 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

538 Шофьор в пункт за съхранение и машинна 

обработка на информацията в  поделение 

26610 - Мусачево

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

539 Шофьор в пункт за експресен анализ и 

екологически контрол в  поделение 26610 - 

Мусачево

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

540 Тракторист в инженерно-техническо 

отделение на инженерен взвод в щабна рота 

на поделение 32990 - Пловдив

8431 1275 средно Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

7253 не се изисква определена

541 Химик-санитар в отделение за санитарна 

обработка на взвод ЯХБЗиЕ в щабна рота на 

поделение 32990 - Пловдив

8431 1297 средно не се изисква 5233

7443

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

542 Стрелец-зенитчик в трето зенитно-ракетно 

отделение на взвод "Стрела 2М" в щабна 

рота на поделение 32990 - Пловдив

8431 1247 средно не се изисква 1713 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

543 Линеен надзорник в екипаж на телефонна 

апаратна П-240 на взвод за криптографска 

свръзка в свързочна рота на поделение 

32990 - Пловдив

8431 1114 средно не се изисква 5233

4073

не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

544 Шофьор във взвод за подвоз и съхранение 

на материални средства на рота за 

логистично осигуряване в поделение 32990 - 

Пловдив

8431 1304 средно Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

545 Старши разузнавач в четвърти взвод на 

втора рота в поделение 54120 - Пловдив

8451 1135 средно не се изисква 1403 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

546 Шофьор в транспортно отделение на взвод 

за логистично осигуряване в щабна рота на 

поделение 54120 - Пловдив

8431 1304 средно Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"
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547 Шофьор в транспортно отделение на взвод 

за логистично осигуряване в щабна рота на 

поделение 54120 - Пловдив

8431 1304 средно Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

548 Разузнавач във втори взвод на първа рота в 

поделение 54120 - Пловдив

8431 1230 средно не се изисква 1403 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

549 Разузнавач във втори взвод на втора рота в 

поделение 54120 - Пловдив

8431 1230 средно не се изисква 1403 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

550 Разузнавач в трети взвод на трета рота в 

поделение 54120 - Пловдив

8431 1230 средно не се изисква 1403 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

551 Разузнавач в четвърти взвод на трета рота в 

поделение 54120 - Пловдив

8431 1230 средно не се изисква 1404 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

552 Разузнавач в четвърти взвод на трета рота в 

поделение 54120 - Пловдив

8431 1230 средно не се изисква 1405 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

553 Старши разузнавач във втори взвод на втора 

рота в поделение 52630 - Пловдив

8451 1135 средно не се изисква 1403 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

554 Разузнавач в първи взвод на първа рота на 

поделение 52630 - Пловдив

8431 1230 средно не се изисква 1405 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

555 Разузнавач във втори взвод на първа рота в 

поделение 52630 - Пловдив

8431 1230 средно не се изисква 1405 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

556 Разузнавач в четвърти взвод на първа рота в 

поделение 52630 - Пловдив

8431 1230 средно не се изисква 1405 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

557 Разузнавач в първи взвод на втора рота в 

поделение 52630 - Пловдив

8431 1230 средно не се изисква 1405 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

558 Разузнавач във втори взвод на втора рота в 

поделение 52630 - Пловдив

8431 1230 средно не се изисква 1405 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

559 Разузнавач във втори взвод на втора рота в 

поделение 52630 - Пловдив

8431 1230 средно не се изисква 1405 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

560 Разузнавач във четвърти взвод на втора рота 

в поделение 52630 - Пловдив

8431 1230 средно не се изисква 1405 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

561 Разузнавач в четвърти взвод на втора рота в 

поделение 52630 - Пловдив

8431 1230 средно не се изисква 1405 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

562 Разузнавач в четвърти взвод на втора рота в 

поделение 52630 - Пловдив

8431 1230 средно не се изисква 1405 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

563 Разузнавач в първи взвод на трета рота в 

поделение 52630 - Пловдив

8431 1230 средно не се изисква 1405 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

564 Разузнавач във втори взвод на трета рота в 

поделение 52630 - Пловдив

8431 1230 средно не се изисква 1405 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

565 Разузнавач във втори взвод на трета рота в 

поделение 52630 - Пловдив

8431 1230 средно не се изисква 1405 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

566 Разузнавач в трети взвод на трета рота в 

поделение 52630 - Пловдив

8431 1230 средно не се изисква 1405 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

567 Разузнавач в трети взвод на трета рота в 

поделение 52630 - Пловдив

8431 1230 средно не се изисква 1405 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

568 Линеен надзорник в телефонно-кабелно 

отделение на свързочен взвод в щабна рота 

на поделение 48650 - Пловдив

8431 1114 средно не се изисква 4073 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

569 Шофьор в транспортно отделение на взвод 

за логистично осигуряване в щабна рота на 

поделение 48650 - Пловдив

8431 1304 средно Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

570 Шофьор в транспортно отделение на взвод 

за логистично осигуряване в щабна рота на 

поделение 48650 - Пловдив

8431 1304 средно Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

571 Снайперист в снайперско отделение на 

щабна рота в поделение 48650 - Пловдив

8431 1100 средно не се изисква 1403

5233

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност
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572 Снайперист в снайперско отделение на 

щабна рота в поделение 48650 - Пловдив

8431 1100 средно не се изисква 1403

5233

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

573 Разузнавач в първи взвод на втора рота на 

поделение 48650 - Пловдив

8431 1230 средно не се изисква 1405 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

574 Разузнавач във втори взвод на втора рота в 

поделение 48650 - Пловдив

8431 1230 средно не се изисква 1405 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

575 Разузнавач в четвърти взвод на втора рота в 

поделение 48650 - Пловдив

8431 1230 средно не се изисква 1405 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

576 Разузнавач в трети взвод на трета рота в 

поделение 48650 - Пловдив

8431 1230 средно не се изисква 1405 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

да притежава 

летателна годност

577 Телефонист в телефонно-кабелно отделение 

на свързочен взвод в щабна рота на 

поделение 28330 - Смолян

8431 1263 средно не се изисква 4073

4023

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

578 Електроосветител в инженерно отделение в 

инженерен взвод на щабна рота на 

поделение 28330 - Смолян

8431 1066 средно не се изисква 7233

5233

не се изисква определена

579 Алпинист в трето алпийско отделение на 

втори взвод в първа алпийска рота на 

поделение 28330 - Смолян

8431 1015 средно не се изисква 1033

5233

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

580 Алпинист в трето алпийско отделение на 

втори взвод във втора алпийска рота на 

поделение 28330 - Смолян

8431 1015 средно не се изисква 1033

5233

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

581 Санитар-носач в медицински пункт на 

поделение 28330 - Смолян

8431 1237 средно не се изисква 6823 не се изисква определена

582 Радио-телеграфист в екипаж на КЩМ в 

поделение 36620 - София

8431 1227 средно Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

4033 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

583 Оператор в група за анализ, 

радиотелевизионно наблюдение и 

наблюдение на печатни източници на 

поделение 36620 - София

8431 1158 средно Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

584 Оператор в група за анализ, 

радиотелевизионно наблюдение и 

наблюдение на печатни източници на 

поделение 36620 - София

8431 1158 средно Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

585 Оператор в първи тактически екип за 

психологически операции на поделение 

36620 - София

8431 1158 средно Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

586 Оператор в първи тактически екип за 

психологически операции на поделение 

36620 - София

8431 1158 средно Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

587 Оператор в четвърти тактически екип за 

психологически операции на поделение 

36620 - София

8431 1158 средно Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

588 Оператор в четвърти тактически екип за 

психологически операции на поделение 

36620 - София

8431 1158 средно Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

589 Оператор в четвърти тактически екип за 

психологически операции на поделение 

36620 - София

8431 1158 средно Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

590 Шофьор-агрегатчик в транспортно 

отделение във взвод за логистично 

осигуряване поделение 36620 - София

8431 1306 средно Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

5213 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"
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591 ЗАС телефонен механик в екипаж на 

комплексна свързочна апаратна П-240 ТМ 

на щабна рота в поделение 46690 - Пловдив

8431 1076 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"
не се изисква

5233

4053

не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

592 Старши шофьор в отделение "Колесни 

влекачи" на рота за транспорт и евакуация в 

поделение 52760 - Пловдив

8451 1151 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" не се изисква

5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

593 Шофьор в първо отделение за подвоз на 

твърди товари на рота за подвоз в поделение 

52760 - Пловдив

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" не се изисква

5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

594 Шофьор в първо отделение за подвоз на 

течни товари на рота за подвоз в поделение 

52760 - Пловдив

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" не се изисква

5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

595 Регулировчик в пътно-комендантско 

отделение на рота за подвоз в поделение 

52760 - Пловдив

8431 1231 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" не се изисква

5323 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

596 Манипулант във второ отделение за 

комунално-битово осигуряване на рота за 

продоволствено и комунално-битово 

осигуряване в поделение 52760 - Пловдив

8431 1118 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"
не се изисква

5233

5023

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

597 Техник по ремонт на колесна АТТ във второ 

отделение за ремонт на АТ на рота за 

ремонт на АТ в поделение 52530 - Пловдив

8431 1268 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"
не се изисква

5233

5213

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

598 Радиомайстор в първо отделение за ремонт 

на радио и радиорелейни станции на рота за 

ремонт на свързочна техника и ТС за ЯХБЗ 

в поделение 52530 - Пловдив

8431 1208 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"
не се изисква

5233

4063

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

599 Техник по ремонт на ТС за ЯХБЗ във второ 

отделение за ремонт на ТС за ЯХБЗ на рота 

за ремонт на свързочна техника и ТС за 

ЯХБЗ в поделение 52530 - Пловдив

8431 1268 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"
не се изисква

5233

7463

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

600 Техник по ремонт на ПТУРК в отделение за 

ремонт на ПТУРК на рота за ремонт на 

ПТУРК, ПЗРК, ОП, РЛТ, АСУ и ЗРК в 

поделение 52410 - Пловдив

8431 1268 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"
не се изисква

5233

5123

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

601 Настройчик РЛТ в отделение за ремонт на 

РЛТ на рота за ремонт на ПТУРК, ПЗРК, 

ОП, РЛТ, АСУ и ЗРК в поделение 52410 - 

Пловдив

8431 1150 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"
не се изисква

5153 не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

602 Техник по ремонта на ЗРК в отделение за 

ремонт на ЗРК на рота за ремонт на ПТУРК, 

ПЗРК, ОП, РЛТ, АСУ и ЗРК в поделение 

52410 - Пловдив

8431 1268 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"
не се изисква

5233

5153

не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

603 Техник по ремонта на АСУ в отделение за 

ремонт на АСУ на рота за ремонт на 

ПТУРК, ПЗРК, ОП, РЛТ, АСУ и ЗРК в 

поделение 52410 - Пловдив

8431 1268 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"
не се изисква

5233

5153

не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

604 Техник по ремонта на ОП и ЕОП в 

отделение за ремонт на ОП и ЕОП на рота за 

ремонт на ПТУРК, ПЗРК, ОП, РЛТ, АСУ и 

ЗРК в поделение 52410 - Пловдив

8431 1268 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"
не се изисква

5233

5123

не се изисква определена РДКИ - "Секретно"
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605 Техник по ремонта на противопожарна 

техника в отделение за ремонт на 

отоплителна и противопожарна техника на 

рота за специални работи в поделение 52410 

- Пловдив

8431 1268 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква

5233

5043

5023

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

606 Младши специалист по вулканизация в 

отделение за тапицерски, дърводелски 

работи и вулканизация на рота за специални 

работи в поделение 52410 - Пловдив

8431 1135 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква

5233    

5043

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

607 Специалист по ремонт на ПЗРК в отделение 

за ремонт на ПТУРК и ПЗРК на втора 

логистична рота в поделение 54530 - 

Пловдив

8451 1101 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"
не се изисква

5233

5133

5143

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

608 Манипулант в отделение за продоволствено 

и комунално-битово осигуряване на първа 

логистична рота в поделение 54530 - 

Пловдив

8431 1118 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"
не се изисква

5233

5023

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

609 Шофьор в отделение за подвоз на вода на 

първа логистична рота в поделение 54530 - 

Пловдив

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" не се изисква

5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

610 Техник по ремонта на инженерна техника в 

отделение за ремонт на свързочна и 

инженерна техника на първа логистична 

рота в поделение 54530 - Пловдив

8431 1268 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"
не се изисква

7293 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

611 Техник по ремонта на специални химически 

машини в отделение за ремонт на химическа 

и тилова техника на първа логистична рота в 

поделение 54530 - Пловдив

8431 1268 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква

5233

7463

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

612 Оператор в пункт за съхранение и отчет на 

материални средства на втора логистична 

рота в поделение 54530 - Пловдив

8431 1158 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"
не се изисква

4143

7123

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

613 Техник по ремонта на електрооборудване на 

колесна АТТ в първо отделение за ремонт 

на АТТ на втора логистична рота в 

поделение 54530 - Пловдив

8431 1268 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"
не се изисква

5233

5213

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

614 Техник по ремонта на електрооборудване на 

колесна АТТ във второ отделение за ремонт 

на АТТ на втора логистична рота в 

поделение 54530 - Пловдив

8431 1268 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"
не се изисква

5233

5213

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

615 Шофьор в отделение за евакуация на втора 

логистична рота в поделение 54530 - 

Пловдив

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" не се изисква

5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

616 Манипулант в отделение за комунално-

битово осигуряване на втора логистична 

рота в поделение 54530 - Пловдив

8431 1118 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" не се изисква

5023

5233

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

617 Шофьор в отделение за подвоз на твърди 

товари на втора логистична рота в 

поделение 54530 - Пловдив

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" не се изисква

5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

618 Шофьор в отделение за подвоз на твърди 

товари на втора логистична рота в 

поделение 54530 - Пловдив

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" не се изисква

5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"
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619 Шофьор в отделение за подвоз на ГСМ на 

втора логистична рота в поделение 54530 - 

Пловдив

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" не се изисква

5233

5413

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

620 Шофьор в отделение за подвоз на вода на 

втора логистична рота в поделение 54530 - 

Пловдив

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" не се изисква

5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

621 Техник по ремонта на свързочна техника в 

отделение за ремонт на свързочна и 

инженерна техника на втора логистична 

рота в поделение 54530 - Пловдив

8431 1268 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"
не се изисква

5233

4063

4153

не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

622 Техник по ремонта на инженерна техника в 

отделение за ремонт на свързочна и 

инженерна техника на втора логистична 

рота в поделение 54530 - Пловдив

8431 1268 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"
не се изисква

5233

7303

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

623 Техник по ремонта на специални химически 

машини в отделение за ремонт на химическа 

и тилова техника на втора логистична рота в 

поделение 54530 - Пловдив

8431 1268 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква

5233

7463

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

624 Шофьор в отделение за подвоз на трата 

логистична рота в поделение 54530 - 

Пловдив

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" не се изисква

5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

625 Техник по ремонт на ПТУРК и ПЗРК в 

отделение за ремонт на въоръжение на 

първи взвод за логистична поддръжка в 

трета логистична рота на поделение 54530 - 

Пловдив

8431 1268 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква

5233

5143

5133

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

626 Заварчик в отделение за специални работи и 

евакуация на трета логистична рота в 

поделение 54530 - Пловдив

8431 1071 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С" не се изисква

5233

5043

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

627 Техник по ремонт на ПТУРК и ПЗРК в 

отделение за ремонт на въоръжение на 

втори взвод за логистична поддръжка в 

трета логистична рота на поделение 54530 - 

Пловдив

8431 1268 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква

5233

5143

5133

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

628 Манипулант в отделение за продоволствено 

и комунално-битово осигуряване на трета 

логистична рота в поделение 54530 - 

Пловдив

8431 1118 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"
не се изисква

5233

5023

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

1 Опертор в звено "Счетоводен отчет на 

финансовите и материални ресурси" на 

поделение 44510 - София

8431 1158 средно не се изисква не се изисква не се изисква 7023          

4143

не се изисква определена РДКИ - "Секретно"

2 Метеонаблюдател  в Метеорологична 

станция "Вакарел" на поделение 42530 - 

София                                                                                                               

8431 1126 средно войник първи етап войник втори етап - 

метеонаблюдател

не се изисква 7133 Метеоролог; Проучвател на 

хидрометеорологичната обстановка; 

Радиосондист - метеонаблюдател

РДКИ - 

"Поверително"

Извън гарнизона - с. 

Вакарел

3 Охранител в охранително отделение  на 

поделение 42130 - Боровец                                                                                                                      

8431 1166 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1073 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

2.3 ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ
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4 Кранист в участък "Ремонт и настройка на 

изделия стартово и технологично 

оборудване" на сектор "Зенитно-ракетна 

техника" в поделение 54320 - Божурище

8431 1109 средно не се изисква кранист не се изисква 7233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "С" и 

кранове

5 Охранител в първо охранително отделение 

на охранителен взвод в обслужваща рота на 

поделение 54320 - Божурище

8431 1166 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1073 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

6 Охранител във второ охранително отделение 

на охранителен взвод в обслужваща рота на 

поделение 54320 - Божурище

8431 1166 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1073 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

7 Шофьор в трето отделение на взвод "Леки 

автомобили" в Автотранспортна рота на 

поделение 54320 - Божурище

8431 1304 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "С"

8 Шофьор в трето отделение на взвод "Леки 

автомобили" в Автотранспортна рота на 

поделение 54320 - Божурище

8431 1304 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "С"

9 Шофьор в отделение "Специални 

автомобили" на взвод "Товарни и специални 

автомобили" в Автотранспортна рота на 

поделение 54320 - Божурище

8431 1304 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "С"

10 Шофьор в поделение 28770 - Балчик 8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

11 Номер на ракетно-пускова установка  в 

команда ЗРК С-125М "НЕВА" на сектор 

"Поддръжка на ЗРТ" в поделение 36780 - 

Шабла

8431 1153 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С"

не се изисква 2213 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

12 Дежурен в помпена станция на рота "Битово 

осигуряване" в поделение 52090 - Д. 

Митрополия

8431 1043 средно Курс за военна 

подготовка

не се изисква 7233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

13 Готвач в служба "Продоволствено 

осигуряване" на поделение 28000 - Граф 

Игнатиево  

8431 1040 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5023 Всички длъжности, изискващи 

военно звание "Редник"

ДКИ - "Служебно 

ползване"

14 Шофьор в отделение "Пускови агрегати" на 

взвод "Електрогазова техника" в 

автотранспортна рота на ескадрила 

"Летищно-техническо и битово 

осигуряване" в поделение 28000 - Граф 

Игнатиево      

8431 1304 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5233 Всички длъжности, изискващи 

военно звание "Редник"

ДКИ - "Служебно 

ползване"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "С"

15 Охранител в първо охранително отделение 

на първи охранителен взвод в охранителна 

рота на ескадрила "Летищно-техническо и 

битово осигуряване" в поделение 28000 - 

Граф Игнатиево      

8431 1166 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1073 Всички длъжности, изискващи 

военно звание "Редник"

ДКИ - "Служебно 

ползване"

не се препоръчва за 

заемане от жени

16 Охранител в първо охранително отделение 

на трети охранителен взвод в охранителна 

рота на ескадрила "Летищно-техническо и 

битово осигуряване" в поделение 28000 - 

Граф Игнатиево         

8431 1166 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1073 Всички длъжности, изискващи 

военно звание "Редник"

ДКИ - "Служебно 

ползване"

не се препоръчва за 

заемане от жени
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17 Охранител във второ охранително отделение 

на четвърти охранителен взвод в 

охранителна рота на ескадрила "Летищно-

техническо и битово осигуряване" в 

поделение 28000 - Граф Игнатиево         

8431 1166 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1073 Всички длъжности, изискващи 

военно звание "Редник"

ДКИ - "Служебно 

ползване"

не се препоръчва за 

заемане от жени

18 Охранител във второ охранително отделение 

на четвърти охранителен взвод в 

охранителна рота на ескадрила "Летищно-

техническо и битово осигуряване" в 

поделение 28000 - Граф Игнатиево         

8431 1166 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1073 Всички длъжности, изискващи 

военно звание "Редник"

ДКИ - "Служебно 

ползване"

не се препоръчва за 

заемане от жени

19 Командир на второ охранително отделение в 

първи охранителен взвод от охранителна 

рота в поделение 24900 - Враждебна 

8451 1033 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1073 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

20 Шофьор в отделение "Леки и товарни 

автомобили" на автотранспортен взвод в 

ескадрила "Летищно-техническо и битово 

осигуряване" на поделение 24900 - 

Враждебна 

8431 1304 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "С"

21 Шофьор в отделение "Горивозареждачи и 

автоцистерни" на автотранспортен взвод в 

ескадрила "Летищно-техническо и битово 

осигуряване" на поделение 24900 - 

Враждебна 

8431 1304 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "С"

22 Шофьор в отделение "Експлоатация и 

ремонт на летателното поле" на взвод 

"Поддръжка и ремонт на ПИК" в ескадрила 

"Летищно-техническо и битово  

осигуряване" на поделение 24900 - 

Враждебна 

8431 1304 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категории "С" и "Т"

23 Шофьор във взвод "Електрогазова техника" 

на ескадрила "Летищно-техническо и битово 

осигуряване" в поделение 24900 - 

Враждебна

8431 1304 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "С"

24 Радиомеханик на КВ радиостанция в 

радиопредаветелен пункт на група 

"Радиокомуникации, обективен контрол и 

комуникационно и информационно 

осигуряване на полетите" в система 

"Комуникационно и информационно 

осигуряване" на ескадрила 

"Комуникационно, информационно и 

навигационно осигуряване" в поделение 

26030 - Безмер

8431 1214 средно не се изисква не се изисква не се изисква 2423 Всички с военно звание "Редник" РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "С"

25 Охранител във второ охранително отделение 

на втори охранителен взвод в охранителна 

рота в ескадрила "Летищно-техническо и 

битово осигуряване" на поделение 26030 - 

Безмер

8431 1166 средно не се изисква не се изисква не се изисква 2433 Всички с военно звание "Редник" РДКИ - 

"Поверително"

26 Стрелец-зенитчик в "Охранителен взвод" на 

поделение 22600 - Русокастро

8431 1247 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1713 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква
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27 Оператор в РТК на поделение 22840 - Варна 8431 1158 средно не се изисква не се изисква не се изисква 2213 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

28 Оператор в РТК на поделение 22840 - Варна 8431 1158 средно не се изисква не се изисква не се изисква 2213 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

29 Старши оператор в поделение 34420 - 

Костинброд

8451 1122 средно не се изисква не се изисква не се изисква 2213 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

30 Оператор в поделение 34420 - Костинброд 8431 1158 средно не се изисква не се изисква не се изисква 2213 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

31 Механик в група за зареждане на поделение 

34630 - Доброславци

8431 1128 средно не се изисква не се изисква не се изисква 2233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

32 Младши специалист по отоплителни 

съоръжения и ВиК инсталации в поделение 

34630 - Доброславци

8431 1135 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5043 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Правоспособност за 

работа с котли 

високо налягане

не се изисква

33 Планшетист в поделение 36150 - Стара 

Загора

8431 1172 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1743 

5233

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

34 Старши радиорелейчик в поделение 36150 - 

Стара Загора

8451 1131 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4043 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

35 Оператор в поделение 36150 - Стара Загора 8431 1158 средно не се изисква не се изисква не се изисква 2233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

36 Шофьор в поделение 36150 - Стара Загора 8431 1304 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

37 Шофьор в поделение 36150 - Стара Загора 8431 1304 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

38 Шофьор в поделение 36150 - Стара Загора 8431 1304 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

39 Командир на отделение за управление в 

поделение 52860 - Кичево

8451 1033 средно не се изисква не се изисква не се изисква 2313 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

40 Оператор в РТК на поделение 54620 - 

Трилистник

8431 1158 средно не се изисква не се изисква не се изисква 2213 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

41 Оператор в СРЦ в поделение 54620 - 

Трилистник

8431 1158 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5233 

2313

не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

42 Старши шофьор в ОК на поделение 54620 - 

Трилистник

8451 1151 средно не се изисква не се изисква не се изисква 2223 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

43 Шофьор в ОК на поделение 54620 - 

Трилистник

8431 1304 средно не се изисква не се изисква не се изисква 2223 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

44 Електромеханик-дизелист в ДЕС в 

поделение 54620 - Трилистник

8431 1063 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

не се изисква не се изисква

45 Готвач в домакинско отделение на 

поделение 42520 - Щръклево

8431 1040 средно не се изисква Курс за готвачи не се изисква 5023 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

46 Шофьор в автотранспортно отделение  на 

поделение 24980 - Божурище

8431 1040 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "C"
47 Шофьор-агрегатчик в РЛС П-37 в поделение 

32720 - Радишево

8431 1306 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5233 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "C"
48 Оператор в командване на поделение 34920 - 

Хасково

8431 1158 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4143 не се изисква определена РДКИ - 

"Поверително"
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I. ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)

1 Охранител в поделение 34410 - Варна 8431 1166 средно Курс за военна 

подготовка

не се изисква не се изисква 1073 не се изискват определени РДКИ - 

"Поверително"

2 Охранител в поделение 34410 - Варна 8431 1166 средно Курс за военна 

подготовка

не се изисква не се изисква 1073 не се изискват определени РДКИ - 

"Поверително"

3 Разузнавач в поделение  22580 - Варна 8431 1230 средно не се изисква Парашутист, водолаз не се изисква 3833 не се изискват определени РДКИ - 

"Поверително"

медицинска годност 

за изпълнение на 

парашутни скокове и 

водолазни спускания

4 Разузнавач в поделение  22580 - Варна 8431 1230 средно не се изисква Парашутист, водолаз не се изисква 3833 не се изискват определени РДКИ - 

"Поверително"

медицинска годност 

за изпълнение на 

парашутни скокове и 

водолазни спускания

5 Готвач в поделение 22580 - Варна 8431 1040 средно не се изисква Готвач не се изисква 5023 не се изискват определени РДКИ - 

"Поверително"

6 Проектант-картограф в  поделение 26870 - 

Варна

8431 1199 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3183 не се изискват определени РДКИ - "Секретно"

7 Старши оператор в брегови пост за 

радиотехническо наблюдение "Галата" в 

поделение 32300 - Варна

8451 1122 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3603     

3533     

3563

Оператов в брегови пост за 

радиотехническо наблюдение

РДКИ - "Секретно"

8 Старши шофьор в автотранспортен взвод в 

поделение 36940 - Варна

8451 1151 средно не се изисква не се изисква не се изисква 5233 не се изискват определени ДКИ - "Служебно 

ползване"

9 Автомонтьор, той и шофьор в поделение 

46520 - Варна

8431 1008 средно Курс за военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5213     

5233

не се изискват определени РДКИ - 

"Поверително"

10 Охранител в охранително-домакински взвод 

на поделение 32140 - Варна 

8431 1166 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1073 не се изискват определени РДКИ - 

"Поверително"

11 Шофьор в отделение "Леки и товарни 

автомобили" в поделение 32140 - Варна 

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 не се изискват определени РДКИ - 

"Поверително"

12 Старши шофьор в отделение "Специални 

автомобили" в поделение 32140 - Варна 

8451 1151 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 не се изискват определени РДКИ - 

"Поверително"

13 Сигналчик на фрегата в поделение 38920 - 

Варна 

8431 1241 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3563 не се изискват определени РДКИ - 

"Поверително"

14 Хидроакустик на фрегата в поделение 38920 

- Варна 

8431 1287 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3593 Хидроакустик на кораб РДКИ - 

"Поверително"

15 Радиотелеграфист на корвета в поделение 

38920 - Варна 

8431 1227 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3533 не се изискват определени РДКИ - "Секретно"; 

"NATO SECRET"

16 Радиометрист-наблюдател на корвета в 

поделение 38920 - Варна 

8431 1211 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3603 Радиометрист-наблюдател на кораб РДКИ - 

"Поверително"

17 Помощник-готвач на минен ловец в 

поделение 36680 - Варна

8431 1180 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3733 не се изискват определени РДКИ - 

"Поверително"

2.4 ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ

139



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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18 Моторист на рейдови миночистач в 

поделение 36680 - Варна 

8431 1145 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3723 не се изискват определени РДКИ - 

"Поверително"

19 Моторист в група за поддържане на 

консервирани рейдови миночистачи в 

поделение 36680 - Варна 

8431 1145 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3723 не се изискват определени ДКИ - "Служебно 

ползване"

20 Оператор в щаба на поделение 38010 - 

Варна 

8431 1158 средно Общовойскова 

подготовка

Курс по информатика; Курс 

за нещатен куриер

не се изисква 3513 не се изискват определени РДКИ - "Секретно"

21 Оператор в първа СПУ в поделение 38010 - 

Варна 

8431 1158 средно Общовойскова 

подготовка

Курс за ВОС не се изисква 3373 не се изискват определени РДКИ - "Секретно"

22 Старши моторист на спасителен кораб в 

поделение 38090 - Варна 

8451 1120 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3723 не се изискват определени ДКИ - "Служебно 

ползване"

23 Водолаз в АСО на поделение 38090 - Варна 8431 1033 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3143 не се изискват определени ДКИ - "Служебно 

ползване"

не може да се заема 

от жени

24 Водолаз в АСО на поделение 38090 - Варна 8431 1033 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3143 не се изискват определени ДКИ - "Служебно 

ползване"

не може да се заема 

от жени

25 Водолаз на спасителен кораб в поделение 

38090 - Варна 

8431 1033 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3143 не се изискват определени ДКИ - "Служебно 

ползване"

не може да се заема 

от жени

26 Помощник-оператор в група "Оператори на 

средствата за наблюдение и управление на 

стрелбата" на фрегата в поделение 22480 - 

Бургас

8431 1189 средно не се изисква Курс за ВОС не се изисква 3593

3603

не се изискват определени РДКИ - "Секретно"; 

"NATO 

CONFIDENTIAL"

27 Помощник-оператор в група "Оператори на 

средствата за наблюдение и управление на 

стрелбата" на фрегата в поделение 22480 - 

Бургас

8431 1189 средно не се изисква Курс за ВОС не се изисква 3593

3603

не се изискват определени РДКИ - "Секретно"; 

"NATO 

CONFIDENTIAL"

28 Помощник-турбинист в моторна група на 

електромеханична секция на фрегата в 

поделение 22480 - Бургас

8431 1191 средно не се изисква Курс за ВОС не се изисква 7323 не се изискват определени ДКИ - "Служебно 

ползване"

29 Радиометрист-наблюдател на ракетен катер 

в поделение 32920 - Бургас

8431 1211 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3603 не се изискват определени ДКИ - "Служебно 

ползване"

30 Телефонист в поделение 26420 - Бургас 8431 1263 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3543 Електромеханик във вмб РДКИ - 

"Поверително"

31 Двигателист в поделение 26420 - Бургас 8431 1042 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3383 не се изискват определени ДКИ - "Служебно 

ползване"

32 Зареждач в група за зареждане на ракети с 

ракетни горива в поделение 26420 - Бургас

8431 1073 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3403 не се изискват определени РДКИ - 

"Поверително"

33 Шофьор в група за зареждане на ракети с 

ракетни горива в поделение 26420 - Бургас

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 не се изискват определени РДКИ - 

"Поверително"

34 Котелен машинист в група за експлоатация 

и поддръжка на бреговите и силови 

съоръжения в поделение 26420 - Бургас

8431 1108 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3723 не се изискват определени РДКИ - 

"Поверително"

35 Шофьор в отделение специални автомобили 

в Автотранспортна рота на поделение 34410 - 

Варна

8431 1304 средно Курс за военна 

подготовка

не се изисква не се изисква 5233 не се изискват определени РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "C"
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36 Шофьор в отделение специални автомобили 

в Автотранспортна рота на поделение 34410 - 

Варна

8432 1304 средно Курс за военна 

подготовка

не се изисква не се изисква 5233 не се изискват определени РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "C"

37 Шофьор в отделение специални автомобили 

в Автотранспортна рота на поделение 34410 - 

Варна

8433 1304 средно Курс за военна 

подготовка

не се изисква не се изисква 5233 не се изискват определени РДКИ - 

"Поверително"

Свидетелство за 

управление на МПС 

категория "C"

38 Сапьор-мостостроител, той и механик-водач 

на челен товарач в Инженерно сапьорен 

взвод на  поделение 34410 - Варна

8431 1239 средно Курс за военна 

подготовка

не се изисква не се изисква 7283 не се изискват определени ДКИ - "Служебно 

ползване"

39 Водолаз на спасителен кораб в поделение 

38090 - Варна

8431 1033 средно не се изисква не се изисква не се изисква 3143 не се изискват определени ДКИ - "Служебно 

ползване"

1 Командир на телефонно-кабелно отделение 

в свързочен взвод на щабна рота в 

поделение 22980 - София

8451 1033 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4073 Длъжности, изискващи военно 

звание "Ефрейтор", заемани от 

войници, притежаващи военно 

звание "Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ; Длъжности, изискващи 

военно звание "Редник", заемани от 

войници с военно звание "Редник" и 

изпълнили изискванията на чл.  21 и 

чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

2 Шофьор-агрегатчик в първо 

електроосветително отделение на 

инженерен взвод в щабна рота на поделение 

22980 - София

8431 1306 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "С+Е"

не се изисква 5233 

7233

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

3 Шофьор в първо инжерно-техническо 

отделение на инженерен взвод в щабна рота 

на поделение 22980 - София

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

4 Шофьор на БТР в първо охранително 

отделение на първи охранителен взвод в 

охранителна рота на поделение 22980 - 

София

8431 1316 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"; 

Свидетелство за управление 

на БТР

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

5 Шофьор на БТР във второ охранително 

отделение на втори охранителен взвод в 

охранителна рота на поделение 22980 - 

София

8431 1316 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"; 

Свидетелство за управление 

на БТР

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

6 Шофьор на БТР в трето охранително 

отделение на втори охранителен взвод в 

охранителна рота на поделение 22980 - 

София

8431 1316 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"; 

Свидетелство за управление 

на БТР

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

7 Охранител във второ охранително отделение 

на първи охранителен взвод в охранителна 

рота на поделение 22980 - София

8431 1316 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

3. ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА, ПОДДРЪЖКА И ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ

3.1 ЩАБ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
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8 Охранител в трето охранително отделение 

на първи охранителен взвод в охранителна 

рота на поделение 22980 - София

8431 1316 средно не се изисква не се изисква не се изисква 1033 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

9 Шофьор в първо отделение "Леки 

автомобили с повишена проходимост" на 

взвод "Леки автомобили" в автомобилна 

рота на поделение 22980 - София

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

10 Шофьор в първо отделение "Специални 

автомобили" на взвод "Специални 

автомобили" в автомобилна рота на 

поделение 22980 - София

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

11 Шофьор във второ отделение "Специални 

автомобили" на взвод "Специални 

автомобили" в автомобилна рота на 

поделение 22980 - София

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

12 Шофьор във второ отделение "Специални 

автомобили" на взвод "Специални 

автомобили" в автомобилна рота на 

поделение 22980 - София

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

13 Шофьор в първо транспортно отделение на 

транспортен взвод в рота за логистично 

осигуряване на поделение 22980 - София

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

14 Шофьор в отделение "Специални 

автомобли" на взвод "Специални 

автомобили" в рота за логистично 

осигуряване на поделение 22980 - София

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "D"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

15 Шофьор в отделение "Специални 

автомобли" на взвод "Специални 

автомобили" в рота за логистично 

осигуряване на поделение 22980 - София

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "D"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

16 Шофьор в автопарк в първи взвод "Леки 

автомобили" на Гараж № 2 в поделение 

24220 - София

8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

17 Ескаваторчик, той и шофьор в инженерно 

отделение на взвод за бойно осигуряване в 

поделение 48940 - Бургас

8431 1055 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233     

7263

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

18 Шофьор, той и електроагрегатчик в 

инженерно отделение на взвод за бойно 

осигуряване в поделение 48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233     

7653 

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

19 Шофьор в първо транспортно отделение на 

първи транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

20 Шофьор в трето транспортно отделение на 

първи транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"
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21 Шофьор в трето транспортно отделение на 

първи транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

22 Шофьор в трето транспортно отделение на 

първи транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

23 Шофьор в трето транспортно отделение на 

първи транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

24 Старши монтьор по ремонт на АТТ, той и 

шофьор в първо транспортно отделение на 

втори транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48940 - Бургас

8451 1119 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5213     

5233

Длъжности, изискващи  военно 

звание "Ефрейтор", заемани от 

войници, притежаващи военно 

звание "Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", заемани от 

войници с военно звание "Редник" и 

изпълнили изискванията на чл.  21 и 

чл. 42 от ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

25 Шофьор във второ транспортно отделение 

на втори транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

26 Шофьор във второ транспортно отделение 

на втори транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

27 Шофьор във второ транспортно отделение 

на втори транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

28 Шофьор във второ транспортно отделение 

на втори транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

29 Шофьор във второ транспортно отделение 

на втори транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

30 Шофьор в трето транспортно отделение на 

втори транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"
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31 Шофьор в трето транспортно отделение на 

втори транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

32 Шофьор в трето транспортно отделение на 

втори транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

33 Шофьор в трето транспортно отделение на 

втори транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

34 Шофьор в трето транспортно отделение на 

втори транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

35 Шофьор в трето транспортно отделение на 

втори транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

36 Шофьор в първо транспортно отделение на 

трети транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари на 

поделение 48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

37 Шофьор във второ транспортно отделение 

на трети транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

38 Шофьор във второ транспортно отделение 

на трети транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

39 Шофьор във второ транспортно отделение 

на трети транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

40 Шофьор във второ транспортно отделение 

на трети транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

41 Шофьор в трето транспортно отделение на 

трети транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

42 Шофьор в трето транспортно отделение на 

трети транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"
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43 Шофьор в трето транспортно отделение на 

трети транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

44 Шофьор в трето транспортно отделение на 

трети транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

45 Шофьор в трето транспортно отделение на 

трети транспортен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

46 Шофьор в първо охранително отделение на 

охранителен взвод в рота за транспортиране 

на сухи товари на поделение 48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

47 Шофьор в първо охранително отделение на 

охранителен взвод в рота за транспортиране 

на сухи товари на поделение 48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

48 Шофьор в първо охранително отделение на 

охранителен взвод в рота за транспортиране 

на сухи товари на поделение 48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

49 Шофьор във второ охранително отделение 

на охранителен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари на 

поделение 48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

50 Шофьор във второ охранително отделение 

на охранителен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари на 

поделение 48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

51 Шофьор във второ охранително отделение 

на охранителен взвод в рота за 

транспортиране на сухи товари на 

поделение 48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

52 Шофьор в трето охранително отделение на 

охранителен взвод в рота за транспортиране 

на сухи товари на поделение 48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

53 Шофьор в трето охранително отделение на 

охранителен взвод в рота за транспортиране 

на сухи товари на поделение 48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

54 Шофьор във второ транспортно отделение 

на първи транспортен взвод в рота за 

транспортиране на ГСМ на поделение 48940 

- Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"
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55 Шофьор във второ транспортно отделение 

на втори транспортен взвод в рота за 

транспортиране на ГСМ на поделение 48940 

- Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

56 Шофьор във второ транспортно отделение 

на втори транспортен взвод в рота за 

транспортиране на ГСМ на поделение 48940 

- Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

57 Шофьор в трето транспортно отделение на 

втори транспортен взвод в рота за 

транспортиране на ГСМ на поделение 48940 

- Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

58 Шофьор в трето транспортно отделение на 

втори транспортен взвод в рота за 

транспортиране на ГСМ на поделение 48940 

- Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

59 Шофьор в трето транспортно отделение на 

втори транспортен взвод в рота за 

транспортиране на ГСМ на поделение 48940 

- Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

60 Шофьор в трето транспортно отделение на 

втори транспортен взвод в рота за 

транспортиране на ГСМ на поделение 48940 

- Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

61 Шофьор в първо транспортно отделение на 

трети транспортен взвод в рота за 

транспортиране на ГСМ на поделение 48940 

- Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

62 Шофьор в първо транспортно отделение на 

трети транспортен взвод в рота за 

транспортиране на ГСМ на поделение 48940 

- Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

63 Шофьор във второ транспортно отделение 

на трети транспортен взвод в рота за 

транспортиране на ГСМ на поделение 48940 

- Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

64 Шофьор във второ транспортно отделение 

на трети транспортен взвод в рота за 

транспортиране на ГСМ на поделение 48940 

- Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

65 Шофьор във второ транспортно отделение 

на трети транспортен взвод в рота за 

транспортиране на ГСМ в поделение 48940 - 

Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

66 Шофьор във второ транспортно отделение 

на трети транспортен взвод в рота за 

транспортиране на ГСМ на поделение 48940 

- Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"
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67 Шофьор в трето транспортно отделение на 

трети транспортен взвод в рота за 

транспортиране на ГСМ на поделение 48940 

- Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

68 Шофьор в трето транспортно отделение на 

трети транспортен взвод в рота за 

транспортиране на ГСМ на поделение 48940 

- Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

69 Шофьор в трето транспортно отделение на 

трети транспортен взвод в рота за 

транспортиране на ГСМ на поделение 48940 

- Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

70 Шофьор в трето транспортно отделение на 

трети транспортен взвод в рота за 

транспортиране на ГСМ на поделение 48940 

- Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

71 Шофьор в първо охранително отделение на 

охранителен взвод в рота за транспортиране 

ГСМ на поделение 48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

72 Шофьор в първо охранително отделение на 

охранителен взвод в рота за транспортиране 

ГСМ на поделение 48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

73 Шофьор в първо охранително отделение на 

охранителен взвод в рота за транспортиране 

ГСМ на поделение 48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

74 Мерач на лека картечница във второ 

охранително отделение на охранителен 

взвод в рота за транспортиране ГСМ на 

поделение 48940 - Бургас

8451 1043 средно Курс начална военна 

подготовка

не се изисква не се изисква 1043     

1073 

Длъжности изискващи  военно 

звание "Ефрейтор", заемани от 

войници, притежаващи военно 

звание "Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", заемани от 

войници с военно звание "Редник" и 

изпълнили изискванията на чл.  21 и 

чл. 42 от ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

75 Автоматчик във второ охранително 

отделение на охранителен взвод в рота за 

транспортиране ГСМ на поделение 48940 - 

Бургас

8431 1006 средно Курс начална военна 

подготовка

не се изисква не се изисква 1033 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

76 Шофьор във второ охранително отделение 

на охранителен взвод в рота за 

транспортиране на ГСМ на поделение 48940 

- Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"
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77 Шофьор във второ охранително отделение 

на охранителен взвод в рота за 

транспортиране на ГСМ на поделение 48940 

- Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

78 Мерач на лека картечница в трето 

охранително отделение на охранителен 

взвод в рота за транспортиране ГСМ на 

поделение 48940 - Бургас

8451 1043 средно Курс начална военна 

подготовка

не се изисква не се изисква 1043     

1073

Длъжности, изискващи  военно 

звание "Ефрейтор", заемани от 

войници, притежаващи военно 

звание "Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", заемани от 

войници с военно звание "Редник" и 

изпълнили изискванията на чл.  21 и 

чл. 42 от ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

79 Мерач на лека картечница в трето 

охранително отделение на охранителен 

взвод в рота за транспортиране ГСМ на 

поделение 48940 - Бургас

8451 1043 средно Курс начална военна 

подготовка

не се изисква не се изисква 1043     

1073

Длъжности, изискващи  военно 

звание "Ефрейтор", заемани от 

войници, притежаващи военно 

звание "Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", заемани от 

войници с военно звание "Редник" и 

изпълнили изискванията на чл.  21 и 

чл. 42 от ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

80 Автоматчик в трето охранително отделение 

на охранителен взвод в рота за 

транспортиране ГСМ на поделение 48940 - 

Бургас

8431 1006 средно Курс начална военна 

подготовка

не се изисква не се изисква 1033 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

81 Автоматчик в трето охранително отделение 

на охранителен взвод в рота за 

транспортиране ГСМ на поделение 48940 - 

Бургас

8431 1006 средно Курс начална военна 

подготовка

не се изисква не се изисква 1033 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

82 Шофьор в трето охранително отделение на 

охранителен взвод в рота за транспортиране 

на ГСМ на поделение 48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

83 Шофьор в трето охранително отделение на 

охранителен взвод в рота за транспортиране 

на ГСМ на поделение 48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

84 Шофьор в автотранспортно отделение на 

рота за МТО в поделение 48940 - Бургас

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

85 Шофьор в отделение "Леки автомобили и 

автобуси" на поделение 52480 - София

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

86 Шофьор в отделение "Товарни и специални 

автомобили" на поделение 52480 - София

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"
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87 Шофьор в отделение "Товарни и специални 

автомобили" на поделение 52480 - София

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

88 Шофьор в отделение "Товарни и специални 

автомобили" на поделение 52480 - София

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

89 Шофьор в отделение "Товарни автомобили" 

на поделение 52370 - Негушево

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

90 Старши шофьор в отделение "Леки 

автомобили" на поделение 52370 - Негушево

8451 1151 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи  военно 

звание "Ефрейтор", заемани от 

войници, притежаващи военно 

звание "Ефрейтор" и изпълнили 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ;                                     

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", заемани от 

войници с военно звание "Редник" и 

изпълнили изискванията на чл.  21 и 

чл. 42 от ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

91 Шофьор, той и мотокарист в складове на 

поделение 22620 - София

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

РДКИ - 

"Поверително"

92 Шофьор във второ отделение за 

транспортиране на сухи товари в поделение 

48920 - София

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

93 Шофьор в първо отделение за подвоз на 

ГСМ в поделение 48920 - София

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

94 Регулировчик, той и картечар - шофьор в 

първо пътно-комендантско отделение на 

поделение 48920 - София

8431 1231 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 1043     

5233     

5323

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

95 Регулировчик, той и картечар - шофьор в 

първо пътно-комендантско отделение на 

поделение 48920 - София

8431 1231 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 1043     

5233     

5323

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

96 Такелажник, той и шофьор в група за 

инженерно и химическо осигуряване на 

поделение 48920 - София

8431 1255 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233      

5313

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

97 Химик-разузнавач, той и шофьор в група за 

инженерно и химическо осигуряване на 

поделение 48920 - София

8431 1296  средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233      

7423  

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

98 Автокранист, той и шофьор в група за 

обаботка на насипни товари на поделение 

52980 - София 

8431 1005 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233       

7263

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"
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99 Автокранист, той и шофьор в група за 

обаботка на насипни товари на поделение 

52980 - София 

8431 1005 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233       

7263

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

100 Автокранист, той и шофьор в група за 

обаботка на насипни товари на поделение 

52980 - София 

8431 1005 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233      

7263

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

101 Автокранист, той и шофьор в група за 

обаботка на насипни товари на поделение 

52980 - София 

8431 1005 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233      

7263

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

102 Шофьор в група за обаботка на контейнери 

на поделение 52980 - София 

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

103 Мотокарист в група за обаботка на 

контейнери на поделение 52980 - София 

8431 1142 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5353 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

104 Мотокарист в група за обаботка на 

контейнери на поделение 52980 - София 

8431 1142 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5353 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

105 Автокранист в група за обаботка на насипни 

товари на поделение 54630 - Бургас 

8431 1005 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 7263 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

106 Автокранист в група за обаботка на насипни 

товари на поделение 54630 - Бургас 

8431 1005 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 7263 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

107 Помощник-кранист в група за обаботка на 

насипни товари на поделение 54630 - Бургас 

8431 1184 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 7263     

5233

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

108 Шофьор в група за логистична поддръжка 

на поделение 54630 - Бургас 

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

109 Шофьор в група за логистична поддръжка 

на поделение 54630 - Бургас 

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

110 Шофьор в група за логистична поддръжка 

на поделение 54630 - Бургас 

8431 1304 средно Курс начална военна 

подготовка

Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

111 Младши специалист по свръзките в 

"Командване" на поделение 54630 - Бургас 

8431 1135 средно Курс начална военна 

подготовка

не се изисква не се изисква 4033 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

112 Охранител в охранително отделение на 

поделение 54680 - Бургас 

8431 1166 средно Курс начална военна 

подготовка

не се изисква не се изисква 1073 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"
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113 Шофьор в поделение 14380 - Пловдив 8431 1304 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник", ако са изпълнени 

изискванията на чл. 42 от 

ППЗОВСРБ

ДКИ - "Служебно 

ползване"

114 Специалист по радио и проводни 

комуникации в трети комуникационно-

информационен модул на първи взвод 

комуникационно-информационни модули в 

рота за комуникационно-информационна 

поддръжка на контингенти на сектор 

"Комуникационно-информационна 

поддръжка" в поделение 28860 - Горна 

Малина

8451 1101 средно не се изисква не се изисква не се изиск-ва 4033 

4023

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник 3-ти клас"

РДКИ - 

"Поверително"

115 Специалист по радио и проводни 

комуникации в четвърти комуникационно-

информационен модул на  втори взвод 

комуникационно-информационни модули в 

рота за комуникационно-информационна 

поддръжка на контингенти на сектор 

"Комуникационно-информационна 

поддръжка" в поделение 28860 - Горна 

Малина

8451 1101 средно не се изисква не се изисква не се изиск-ва 4033 

4023

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник 3-ти клас"

РДКИ - 

"Поверително"

116 Началник на първа апаратна за  ДУ Р-151 

М" във взвод "Радиоприемни апаратни и 

апаратни за дистанционно управление (ДУ)" 

на Радиорота в сектор "Комуникационно-

информационна поддръжка" на поделение 

28860 - Горна Малина

8451 1055 средно не се изисква не се изисква не се изиск-ва 4033 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник 3-ти клас"

РДКИ - 

"Поверително"

117 Началник на апаратна "П-249" в телеграфно-

информационен взвод на възловата рота в 

сектор "Комуникационно-информационна 

поддръжка" на поделение 28860 - Горна 

Малина

8451 1055 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 

4023

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник 3-ти клас"

РДКИ - 

"Поверително"

118 Командир на отделение за вътрешна 

телефонна свръзка в телефонен взвод на 

възловата рота в сектор "Комуникационно-

информационна поддръжка" на поделение 

28860 - Горна Малина

8451 1033 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4073 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник 3-ти клас"

РДКИ - 

"Поверително"

119 Командир на трето линейно отделение във 

взвод "Комплексни апаратни" на възловата 

рота в сектор "Комуникационно-

информационна поддръжка" на поделение 

28860 - Горна Малина

8451 1033 средно не се изисква не се изисква не се изиск-ва 4073 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник 3-ти клас"

РДКИ - 

"Поверително"

120 Началник на трета многоканална 

радиорелейна станция във взвод 

"Многоканални радиорелейни станции" на 

рота "Радиорелейни и тропосферни 

системи" в сектор "Комуникационни мрежи" 

на поделение 28860 - Горна Малина

8451 1068 средно не се изисква не се изисква не се изиск-ва 4043 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник 3-ти клас"

РДКИ - 

"Поверително"
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121 Началник на четвърта многоканална 

радиорелейна станция във взвод 

"Многоканални радиорелейни станции" на 

рота "Радиорелейни и тропосферни 

системи" в сектор "Комуникационни мрежи" 

на поделение 28860 - Горна Малина

8451 1068 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4043 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник 3-ти клас"

РДКИ - 

"Поверително"

122 Началник на първа радиорелейна станция за 

тропосферна свръзка Р-412 в Радиорелеен 

взвод за тропосферна свръзка Р-412 на рота 

"Радиорелейни и тропосферни системи" в 

сектор "Комуникационни мрежи" на 

поделение 28860 - Горна Малина

8451 1068 средно не се изисква не се изисква не се изиск-ва 4043 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник 3-ти клас"

РДКИ - 

"Поверително"

123 Командир на първо отделение за изграждане 

на полеви кабелни линии във взвод за 

изграждане и поддържане на полеви 

кабелни линии в рота за привързване на 

сектор "Комуникационни мрежи" в 

поделение 28860 - Горна Малина

8451 1033 средно не се изисква не се изисква не се изисква 4073 Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник 3-ти клас"

РДКИ - 

"Поверително"

124 Химически инструктор в отделение 

"Специални автомобили" на 

Автотранспортен взвод на рота за 

логистично осигуряване в поделение 28860 - 

Горна Малина

8451 1166 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 7433 

5233

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник 3-ти клас"

РДКИ - 

"Поверително"

125 Специалист по ремонт на сателитни и 

радиосредства във взвод за ремонт на 

комуникационно-информационна техника в 

рота за ремонт на комуникационно-

информационна и автомобилна техника на 

поделение 28860 - Горна Малина

8451 1101 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 

4063

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник 3-ти клас"

РДКИ - 

"Поверително"

126 Специалист по ремонт на телефонна и 

телеграфна апаратура във Взвод за ремонт 

на комуникационно-информационна 

техника в Ротата за ремонт на 

комуникационно-информационна и 

автомобилна техника на поделение 28860 - 

Горна Малина

8451 1101 средно не се изисква Свидетелство за управление 

на МПС категория "C"

не се изисква 5233 

4063

Длъжности, изискващи военно 

звание "Редник 3-ти клас"

РДКИ - "Секретно"

127 Радиорелеен механик в Опорен 

комуникационен възел на поделение 28870 - 

София

8431 1223 средно не се изисква комуникационно 

информационно осигуряване

не се изисква 4043

5233

Оператор на комуникационна 

апаратура

РДКИ - "Секретно" гарнизон Ямбол

128 Радиорелеен механик в Опорен 

комуникационен възел на поделение 28870 - 

София

8431 1223 средно не се изисква комуникационно 

информационно осигуряване

не се изисква 4043

5233

Оператор на комуникационна 

апаратура

РДКИ - "Секретно" гарнизон Бургас

152




