
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 

София 1092, ул. „Дякон Игнатий“ № 3 

тел. 02/ 922 10 00, факс 02/ 987 96 93 

 

СПИСЪК НА КУРСОВЕТЕ 

ПРОВЕЖДАНИ В УЧЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ  

НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ 

 

 

 

 

2014 г. 



2 

 

 

СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ“ 

Учебен център за подготовка на войници – в.ф. 28860 – Горна Малина 

специалност „Комуникационно-информационни специалисти“ 

1 Обучение на войници за придобиване на звание „младши сержант“ – модул „Общовойскови“  

2 Обучение на войници за придобиване на звание „младши сержант“ – модул „Специална подготовка“  

СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ 

Център за подготовка на механик-водачи на бойни бронирани машини - военно формирование 

26260-Сливен 

1 Курс за обучение на механик - водачи на Т-72 и верижни машини на база МТЛБ 

Център за подготовка на водачи и логистични специалисти - военно формирование 32420 – Русе 

1 Курс за придобиване на квалификация "Водачи на МПС"- категория "С" 

2 Курс за придобиване на квалификация "Водачи на МПС"- категория " С+E" 

3 Курс за придобиване на квалификация "Водачи на МПС"- категория " Д" 

4 Курс за придобиване на квалификация "Водач на мото и електрокари" 

5 Курс за подготовка на специалисти "Акумулатористи" 

6 Курс за подготовка на спесиалисти по обслужване и ремонт на автомобилна техника 

7 Курс за подготовка на водачи на МПС, превозващи опасни товари (АДР) 

8 Курс за придобиване на ВОС "Водач на БТР-60 ПБ, БРДМ-2 и БТР-60 ПБ МД1" 

ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ 

Учебна авиационна група „Георги Бенковски” - военно формирование 52090-Долна Митрополия 

1 Придобиване на военна и длъжностна квалификация „младши сержант” - първи модул. 

2 
Придобиване на военна квалификация „младши сержант”, авиационно-технически специалист - 

втори модул. 

3 Придобиване на квалификация „младши сержант”, специалисти в системата за КИНО - втори модул. 

4 Придобиване на военна квалификация „младши сержант”, специалист от ЗРВ – втори, модул. 

5 Придобиване на военна квалификация „младши сержант”, специалист от ЗРВ - втори модул. 

6 
Придобиване на военна квалификация „младши сержант”, специалист от ЗРВ - втори модул  ЗРК С-

300. 

7 Придобиване на военна квалификация „младши сержант” от РТВ, специалист по РЛС - втори модул. 

8 
Придобиване на военна квалификация „младши сержант” от РТВ, специалист по обработка на данни 

- втори модул. 

9 Придобиване на военна квалификация „сержант-логистик”. 

10 
Придобиване на военна квалификация „младши сержант”, административен специалист - втори 

модул. 

11 
Придобиване на военна квалификация „младши сержант”, специалист по ядрена, химическа, 

биологическа защита и екология  - втори модул. 

12 
Придобиване на военноотчетна специалност и квалификация „авиационно-технически специалист” - 

втори етап. 

13 Придобиване на ВОС и квалификация „Специалисти от ВВС по КИНО” - втори етап. 

14 Придобиване военноотчетна специалност и квалификация „специалист от ВВС по ЗРТ” - втори етап. 

15 Придобиване на военна квалификация „войник от ЗРВ” - втори етап  ЗРК С-200 и С-300. 

16 
Придобиване на военноотчетна специалност и квалификация, „специалист от ВВС по РЛС” - втори 

етап. 

17 
Придобиване на военноотчетна специалност и квалификация, „специалист от ВВС: оператор-

планшетист и оператор на ЕИТ” - втори етап. 

18 Придобиване на длъжностна квалификация - „Общовойскова (базисна) подготовка на войници”. 

19 Придобиване на военноотчетна специалност и квалификация „войник - логистик”. 

20 
Придобиване на военноотчетна специалност и квалификация „редник”, специалист в 

администрацията на щабовете. 



3 

 

21 
Придобиване на военноотчетна специалност и квалификация „редник”, водач на 

самолетообслужваща техника. 

22 
Придобиване на военноотчетна специалност и квалификация „Оператори на системи за командване 

и управление на ВВС”. 

23 
Придобиване на военноотчетна специалност и квалификация „Стрелец-зенитчик” - втори етап 

(модул). 

24 Придобиване на военноотчетна специалност "метеорология" и квалификация „метеонаблюдател”. 

25 
Повишаване на квалификацията на водачи на автомобилна техника от категория „С” в категория 

„Д”, код: П 10; 

26 Придобиване на ВОС и квалификация „Специалисти от системата за КИНО на ВВС” (резервисти). 

27 
Придобиване на военноотчетна специалност и квалификация „Авиационно-технически специалист” 

(резервисти). 

28 
Придобиване военноотчетна специалност и квалификация „Специалисти по техническа поддръжка и 

бойно използване на ЗРТ” (резервисти). 

29 Придобиване на военноотчетна специалност и квалификация „Стрелец-зенитчик” (резервисти). 

30 
Придобиване на военноотчетна специалност и квалификация „Техник, специалист, оператор на 

радиолокационни системи” (резервисти). 

31 
Придобиване на военноотчетна специалнст и квалификация „Логистик-специалист по инженерно-

летищно осигуряване” (резервисти). 

32 
Придобиване на военноотчетна специалнст и квалификация „Логистик-специалист по снабдяване  с 

горива, смазки и специални течности” (резервисти). 

33 
Придобиване на военноотчетна специалност и квалификация „Ядрена, химическа и биологическа 

защита” (резервисти).  

 

За контакт: 

Съвместно командване на силите: 

полк. Юлиян Иванов, тел. 22710, ел. поща: y.ivanov@sf.mil.bg 

м-р Светла Въкадинова, тел 22716, ел. поща: s.vakadinova@sf.mil.bg  

 

Командване на Сухопътните войски: 

полк. Анатоли Димитров, тел. 23100, ел. поща: a.dimitrov@sf.mil.bg  

подп. Илиян Николов, тел. 23117, ел. поща: i.nikolov@sf.mil.bg 

 

Командване на Военновъздушните сили: 

полк. Иван Иванов, тел. 24100, ел. поща: i.ivanov8@sf.mil.bg 

подп. Георги Тонов, тел. 24117, ел. поща: g.tonov@sf.mil.bg 
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