МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
гр. София, 1000, ул. „Г. Бенковски” № 12, тел. 02/92 23 801

Рег. № 25-04-231/05.05.2022 г.
Екз. Единствен
ОБЯВА
за длъжности в Централно военно окръжие, определени за приемане на служба
в доброволния резерв на български граждани, чрез провеждане на конкурс
1. Със заповед № ОХ-360/12.04.2022 г. на министъра на отбраната на
Република България са обявени 7 (седем) вакантни длъжности за приемане на
служба в доброволния резерв в Централно военно окръжие (ЦВО), съгласно
Приложение № 2 от заповедта.
2. Кандидатите за приемане на служба в доброволния резерв за
длъжностите трябва да отговарят на изискванията на чл. 24 от Закона за резерва
на въоръжените сили на Република България, както следва:
2.1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго
гражданство;
2.2. да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния
резерв;
2.3. да притежават образование, съответстващо на изискванията на
длъжността;
2.4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер,
независимо от реабилитацията;
2.5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено
престъпление от общ характер;
2.6. да не са освобождавани от военна служба, поради наложено
дисциплинирано наказание „уволнение”;
2.7. да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв и
да им остават не по-малко от две години до навършване на пределна възраст за
служба в доброволния резерв;
2.8. да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във
въоръжените сили при мобилизация;
2.9. кандидатите могат да заявят за заемане до 3 (три) длъжности от
Приложение № 2 на МЗ № ОХ-360/12.04.2022 г.
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3. До 29.07.2022 г., кандидатите за длъжностите по Приложение № 2, да
подадат заявление до началника на ЦВО (чрез военните окръжия) по постоянен
адрес, с приложени към него:
3.1. заявление за кандидатстване за служба в доброволния резерв
по чл. 6 от ППЗРВСРБ (Приложение № 12), съгласно моя заповед № З-РД-63/
08.01.2021 г.;
3.2. автобиография;
3.3. копия от документи за придобити образование, допълнителна
квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
3.4. декларация за наличие на трудови или служебни правоотношения и
копие
на
документ
за
трудов
стаж
(Приложение
№
13),
съгласно моя заповед № З-РД-63/08.01.2021 г. при наличие на такъв;
3.5. свидетелство за съдимост за работа в МО;
3.6. лична амбулаторна карта и етапна епикриза от личния лекар;
3.7. документи от психо-диспансер (център за психично здраве) по
местоживеене, удостоверяващи психичното здраве;
3.8. декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 1 от
ЗРВСРБ (Приложение № 14), съгласно моя заповед № З-РД-63/08.01.2021 г.;
3.9. копие от военноотчетната книжка (стр. 2, 3, 8 и 9), ако имат такава;
3.10. копие от азбучна служебна карта на кандидата (ако имат такава);
3.11. съгласие за предоставяне и обработка на лични данни;
3.12. експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба,
издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) или структурите
към нея;
3.13. протокол от извършена оценка на психологичната пригодност;
3.14. други документи в съответствие с изискванията на длъжността, за
която кандидатстват.
4. Кандидатите да попълват заявленията четливо (с печатни букви), като
задължително да посочват адрес за кореспонденция, телефон и адрес на
електронна поща (e-mail).
Кандидатите следва да посочват, къде се водят на военен отчет и
основанието за освобождаване им от военна служба (за преминалите военна
служба).
5. До 01.08.2022 г. кандидатите да се явят за експертно решение,
удостоверяващо годността за служба в доброволния резерв и в Лабораторията за
психично здраве и превенция (ЛПЗП) към ВМА-София или структури към нея
за
издаване на експертно решение, удостоверяващо психологическата
пригодност за служба в доброволния резерв.
6. До 13.09.2022 г. Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено
за часа и датата на явяване за участие в конкурса на посочения от тях адрес за
кореспонденция или e-mail, а на кандидатите, които не са допуснати до участие
в конкурса ще бъде изпратен мотивиран отказ.
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7. Конкурсът ще се проведе в ЦВО, гр. София, ул. „Г. Бенковски” № 12, за
времето на 19.09.2022 г. и 20.09.2022 г. по документи и събеседване с
кандидатите при отчитане на критериите по т. 8.
8. Критерии, за провеждане на конкурса с кандидатите за заемане на
обявените длъжности:
8.1. среден успех от дипломата за средно образование;
8.2. резултати от държавните зрелостни изпити;
8.3. притежаване на допълнителна квалификация от кандидата, свързана с
длъжността, за която се кандидатства (видно от удостоверение,
диплома или др. документи).
8.4. преминато обучение в курсове по начална и/или специална военна
подготовка по чл. 59 от ЗРВСРБ;
8.5. преминали военна служба и притежават военна отчетна специалност.
Уважаеми кандидати за доброволен резерв, кандидатствайте без
колебание, служете и станете отново част от въоръжените сили на
Република България!
Допълнителна информация Вие може да получите от длъжностните лица на
военните окръжия, посочени в сайта на ЦВО.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Приложение №2 от на заповедта министъра отбраната на Република
България на вакантните длъжности, определени за приемане на служба в
доброволния резерв с провеждане на конкурс, от 2 (два) листа.
НАЧАЛНИК НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ПОЛКОВНИК

ГЕОРГИ ПЕТКОВ
___.05.2022 г.
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ИЗГОТВИЛ /ОТПЕЧАТАЛ:
НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
Ц. СЛ.

ИВАН ГЕОРГИЕВ
__.05. 2022 г.

СЪГЛАСУВАНО :
ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ПОЛКОВНИК

БИСЕР БОГДАНОВ
__.05.2022 г.

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
КАПИТАН

СВЕТЛОЗАР ФЕРДОВ
__.05.2022 г.

ВРИД НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ
,,НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ И АДАПТАЦИЯ”
В ЩАБА НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
МАЙОР

ЙОРДАН ДАКОВ
__.05.2022 г.

Отпечатано в екземпляр единствен за Централно военно окръжие
Изпратена по електронна поща до военните окръжия I и II степен и на адрес:
kandidati@comd.bg и s.aochr@comd.bg

4

Приложение 2

ЗАЯВКА ЗА КОМПЛЕКТУВАНЕ С РЕЗЕРВИСТИ

ИЗИСКВАНЕ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
- ВИД И НИВО СЪГЛАСНО STANAG 6001

МИНИМ. ИЗИСКВАНО
РАЗРЕШЕНИЕ/СЕРТИФИКАТ (НАТО) ЗА
ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА
ИНФОРМАЦИЯ

БРОЙ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

ЗАБЕЛЕЖКА/СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

4

ИЗИСКВАНЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

ВОЕННО ЗВАНИЕ

2

ДАТА, ОТ КОЯТО ДЛЪЖНОСТТА Е
ВАКАНТНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАЯВЕНАТА
ДЛЪЖНОСТ ЗА РЕЗЕРВИСТ

1

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВОС

№

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ,
ДИСЛОКАЦИЯ

на вакантни длъжности във военни формирования от състава на Централно военно окръжие, за приемане на служба в
доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс през 2022 г.
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6

7

8

9

10

11

12

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН - ТЪРГОВИЩЕ
Оператор на ЕИТ

1.
52 920
Търговище

ефрейтор (старши
матрос) 2-ри клас/
ефрейтор (старши
матрос) 1-ви клас

не се изисква 01.09. 2021 г.

средно
образование

не се изисква

не се изисква

П

1

Всичко за Военно окръжие II степен – Търговище
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ I СТЕПЕН – СТАРА ЗАГОРА
Оператор на ЕИТ

1.
52 440
Стара Загора

ефрейтор (старши
матрос) 2-ри клас/
ефрейтор (старши
матрос) 1-ви клас

не се изисква 01.09. 2021 г.

Всичко за Военно окръжие I степен – Стара Загора

средно
образование

не се изисква

1
не се изисква

П

1

1

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ЯМБОЛ
Оператор на ЕИТ

1.
54 750
Ямбол

ефрейтор (старши
матрос) 2-ри клас/
ефрейтор (старши
матрос) 1-ви клас

не се изисква 01.09. 2021 г.

средно
образование

не се изисква

не се изисква

П

Всичко за Военно окръжие II степен – Ямбол

1

1
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ I СТЕПЕН - СОФИЯ

Оператор на ЕИТ

1.
56 060
София

ефрейтор (старши
матрос) 2-ри клас/
ефрейтор (старши
матрос) 1-ви клас

не се изисква 01.09. 2021 г.

средно
образование

не се изисква

не се изисква

П

Всичко за Военно окръжие II степен – София
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН–БЛАГОЕВГРАД
Оператор на ЕИТ

1.
54 170
Благоевград

ефрейтор (старши
матрос) 2-ри клас/
ефрейтор (старши
матрос) 1-ви клас

не се изисква 01.09. 2021 г.

средно
образование

не се изисква

2
не се изисква

П

Всичко за Военно окръжие II степен – Благоевград
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН–ПЕРНИК
Оператор на ЕИТ

1.
54 580
Перник

ефрейтор (старши
матрос) 2-ри клас/
ефрейтор (старши
матрос) 1-ви клас

не се изисква 01.09. 2021 г.

средно
образование

не се изисква

2

1

1
не се изисква

П

1

Всичко за Военно окръжие II степен – Перник

1

Всичко за ЦВО и военните окръжия
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ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
9000 Варна. ул. „Преслав” № 16, тел. 552 622, 552 635, факс 603 259
. ОУ 2022 г.
Екз. Единствен
Копие №

ОБЯВА
за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили,
определени за приемане на служба в доброволния резерв на български
граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез
провеждане на конкурс
1.
Със заповед № ОХ-360/12.04.2022 г. на министъра на отбраната на
Република България са обявени 120 вакантни длъжности във военни
формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в
доброволния резерв чрез провеждане на конкурс, съгласно Приложение № 1.
2. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните
изисквания:
2.1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго
гражданство;
2.2. да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния
резерв;
2.3. да притежават образование, съответстващо на изискванията на
длъжността;
2.4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер,
независимо от реабилитацията;
2.5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено
престъпление от общ характер;
2.6. да не са освобождавани от военна служба поради наложено
дисциплинарно наказание „уволнение”;
2.7. към датата на сключване на договора за служба в доброволния резерв
да им остават не по-малко от две години до навършване на пределна възраст за
служба в доброволния резерв;
2.8. да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната, Българската армия и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България, както и да не са
отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.
3. Кандидатите могат да заявят до три длъжности за заемане, като
длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования.
4. Срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в
доброволния резерв - до 29.07.2022 г.. включително по за длъжностите от
Приложение Л1> 1, като подават писмено заявление до командира па
Военноморските сили чрез структурите на Централно военно окръжие /ЦВО/ по
постоянен адрес, с приложени следните документи:
4.1. автобиография;

4.2. копия от документи за придобито образование, допълнителна
квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
4.3. декларация за наличие на трудови или служебни правоотношения и
копие на документ за трудов стаж (ако има такъв);
4.4. лична амбулаторна карта и етапна епикриза от личния лекар;
4.5. документи от психо-диспансер (център за психично здраве) по
местоживеене, удостоверяващо психичното здраве;
4.6. копие на военноотчетна книжка (стр. 2, 3 и 8, 9 - ако има такава);
4.7. копие от заповед за освобождаване от военна служба (ако кандидата е
бил на военна служба);
4.8. декларации за наличие на обстоятелства по чл. 24, ал. 1, т. т. 1 и 5 от
ЗРВСРБ;
4.9. съгласие за предоставяне и обработка на лични данни;
4.10. свидетелство за съдимост за работа в МО;
4.11. копие на азбучна служебна карта на кандидата (ако има такава);
4.12. експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба,
издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) или структурите
към нея;
4.13. декларация, че желаят да бъдат приети на служба в доброволния
резерв с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в резерва (ако имат
такова);
4.14. други документи, свързани с изискванията за заемането на
длъжността.
5. Кандидатите да попълват заявленията четливо (с печатни букви), като
задължително да посочват адрес за кореспонденция, телефонен номер и e-mail.
6. След получаване на документите в Командването на ВМС, с
кандидатите ще бъде проведено изследване за определяне на психологичната
пригодност за служба в доброволния резерв, по допълнителен график (след
29.07.2022 г.).
7. Конкурсът ще се проведе по документи и събеседване с кандидатите по
места и график определени със заповед на командира на Военноморските сили
в периода от 26.09.2022 г. до 29.09.2022 г.
Кандидатите ще бъдат допълнително уведомени за мястото, датата и часа
за провеждане на събеседването.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Списък на обявените вакантни длъжности във военни формирования от
Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв
чрез провеждане на конкурс, от 6 (шест) листа.

СКИТЕ СИЛИ
КИРИЛ МИХАЙЛОВ
.2022 г.
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ВОЕННО ЗВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВОС

ДАТА, ОТ КОЯТО ДЛЪЖНОСТТА Е
ВАКАНТНА

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ И
КВАЛИФИКАЦИЯ

ИЗИСКВАНЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА
ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ

ИЗИСКВАНЕ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА
ЧУЖД ЕЗИК - ВИД И НИВО
СЪГЛАСНО STANAG 6001

матрос 3-тп клас,
Младши оператор, той и
Технически средства за
Водач на МПС
матрос 2-ри клас,
шофьор в стартова
управление на стрелбата. 01.12.2014 г. Средно
категория
Не се изисква
матрос 1-ви клас
батарея
Шофьор на автомобил
"Ci Е"

Всичко във военно формирование 22580

38010Варна

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 38010

2
3
4
5
6
7
8
|
9
BOEIIII () ФОРМ11РОВ A11II Е 22580
Специалисти по
управление па човешките
матрос 3-тп клас,
22580- Младши администратор
ресурси или
матрос 2-рн клас,
01.12.2021 г. Средно 11е се изисква 11с се изисква
Варна а отделение за охрана
административно матрос 1-ви клас
документално
обслужване

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАЯВЕНАТА
ДЛЪЖНОСТ ЗА РЕЗЕРВИСТ

При ложснис 1

11

10

1

11 |

12

ЗАБЕЛЕЖКА/СПЕЦИФИЧНИ
ИЗИСКВАНИЯ

1

1

БРОЙ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

с

МИНИМ. ИЗИСКВАНО
РАЗРЕШЕН ИЕ/СЕРТИФИ КАТ
(НАТО) ЗА ДОСТЪП ДО
КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

Списък
на обявените вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на
служба в доброволния резерв чрез провеждане на конкурс

№

1

1

]

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ,
ДИСЛОКАЦИЯ

2

38010Нарна

Младши шофьор в
стартова батарея

матрос 3-тн клас,
мат рос 2-рп клас,
матрос 1-ви клас

■*>

38010Варна

11 омо1 Ц1 шк механикводач

матрос 3-тп клас,
матрос 2-рп клас,
матрос 1-ви клас

Л

мат рос 3-тп клас,
матрос 2-ри клас,
матрос 1-вн клас

Шофьор на автомобил

01.12.2014 [-. Средно

Водач на Ml 1C
категория
11е се изисква
"С+Е"

II

1

Шофьор на автомобил

01.12.2014 г. Средно

Водач на МПС
Не се изисква
категория
"С+Е"

П

2

Шофьор на автомобил.
Водачи на колесин
инженерни машини

Водач на МПС
кат. "С". Курс
за правоспособ
01.12.2014 г. Средно ност' за работ а с Ме се изисква
автокран с
товароподем
ност до 16 тона

П

1

4

38010Варна

5

38010Варна

матрос 3-тп клас,
Помощник-мерач на
матрос 2-ри клас,
картечница във 1-во
матрос 1-вп клас
охраш1 тел по отделен ие

6

38010Варна

Мерач на картечница в 3
то охранително
отделение

7

38010Варна

матрос 3-тп клас,
Младши охранител във
матрос 2-рп клас,
2-ро охранително
матрос 1-ви клас
отделение

Комендантскоохранителни

8

38010Вариа

матрос 3-ти клас,
Младши охранител в 3матрос 2-ри клас,
ю охранително
матрос 1-ви клас
отделение

Комендантскоохранителни

Шофьор-кранист

старши матрос
2-ри клас,
старши матрос
1-ви клас

Картечари и мерачи на
куполна картечница,
01.09.2020 г. Средно
мерач - оператори па
ШГ1

Не се изисква

11е се изисква

П

1

Картечари п мерачи на
купол на картеч 1 1 ниа,
01.08.2020 г. Средно
мерач - оператори па
ВМП

11е се изисква

11е се изисква

П

1

01.12.2014 г. Средно

11е се изисква

Не се изисква

II

2

01.12.2014 г. Средно

Не се изисква

Не се изисква

П

1

9

38010Варна

Младши шофьор вън
3-то охранително
отделение

10

38010Варна

Младши стрелецзеннтчик

11

38010Варна

Младши пиротехник,
тоП и шофьор в 3-та
I руна в техническа
батарея

матрос 3-тн клас,
матрос 2-ри клас,
матрос 1-ви клас

Водач на Ml 1C
Ме се изисква
категория "С"

II

1

Не се изисква

11е се изисква

П

3

Шофьор па автомобил.
Водач на МПС
Корпуси и планери на
01.12.2014 г. Средно
категория
Ме се изисква
морско ракетно
"Ci Е"
въоръжение

П

1

12

3S010Варна

матрос 3-ти клас,
Младши шофьор в 4-та
Водач на МПС
матрос 2-рп клас, Шофьор на автомобил.
група в техническа
01.12.2014 г. Средно
категория
11е се изисква
матрос 1-вн клас Противопожарна охрана.
батарея
"С+Е"

II

4

13

38010Bapua

матрос 3-ти клас,
Младши шофьор в 5-та
матрос 2-рп клас,
група в техническа
матрос 1-ви клас
батарея

14

38010Bapna

Шофьор па автомобил

01.12.2014 г. Средно

матрос 3-ти клас,
Стрелци-зенитчици и
матрос 2-рп клас,
с 1 релди-опера тори.
01.12.2014 г. Средно
матрос 1-ви клас Специалисти от бойни те
разчети па ЗРК /ПЗРК/
матрос 3-тн клас,
матрос 2-ри клас,
матрос 1-ви клас

матрос 3-тн клас,
Шофьор-автокранпст в
матрос 2-ри клас,
5-та група в техническа
матрос 1-вп клас
батарея

Шофьор па автомобил

01.12.2014 г. Средно

Водач на МПС
категория
11е се изисква
"С+Е"

II

1

Шофьор па автомобил.
Водачи на колесни
инженерни машини

Водач на МПС
категория "С".
Курс за
правоспособ
01.12.2014 г. Средно
Ме се изисква
ност за работа с
автокран с
товароподем
ност до 16 тона

II

1

15

38010Варна

Младши телефонист,
топ и шофьор

38010Варна

Кранист в комапдподалекомерен пост

17

38010Варна

Младши шофьор в
командно-далекомереи
мост

18

38010Варна

Младши
електромехаиик, гой и
шофьор в централен
пост

19

38010Вариа

Младши шофьор в
централен пост

38010Вариа

Младши шофьор в
•зарядно-осветителна
станция

16

20

матрос 3-ти клас,
матрос 2-ри клас,
матрос 1-вп клас

Водач на МПС
категория
11е се изисква
"С+Е"

СлП

1

Водач на МПС
категория "С".
Курс за
правоспособ
Не се изисква
01.12.2014 г. Средно
ност за работа с
автокран с
товароподем
ност до 16 тона

СлП

1

Водач на МПС
Не се изисква
категория
"С+Е"

СлП

1

Водач на Ml 1C
матрос 3-ти клас,
Технически средства за
категория
матрос 2-ри клас,
11е се изисква
наблюдение. Шофьор на 01.12.2014 г. Средно
матрос 1-вп клас
"С1Е”,
автомобил.

СлП

2

старши матрос 2ри клас,
старши матрос 1ви клас

матрос 3-тп клас,
матрос 2-рн клас,
матрос 1-вн клас

матрос 3-ти клас,
матрос 2-ри клас,
матрос 1-вп клас
матрос 3-тп клас,
матрос 2-рн клас,
матрос 1-вн клас

Проводна свръзка.
Шофьор на автомобил.

Водачи на колесни
инженерни машини

Шофьор на автомобил

01.12.2014 т. Средно

01.12.2014 г. Средно

Шофьор на автомобил

01.12.2014 г. Средно

Водач на МПС
Ме се изисква
кат. "С+Е"

СлП

1

Шофьор на автомобил

01.12.2014 г. Средно

Водач на МПС
11е се изисква
кат. "С i Е"

СлП

1

Младши ралпомстрпст в
матрос 3-ти клас,
радиорелейна
матрос 2-рп клас,
станция - РЛС
матрос 1-ви клас
"ЗАЛП-Б"

21

38010Варна

22

38010Варпа

Младши шофьор в
радиорелейна
станция - РЛС
"ЗАЛП-Б"

23

38010Варна

Младши шофьор в
огневи взвод

24

25

26

21

матрос 3-тн клас,
матрос 2-рп клас,
матрос 1-ви клас

матрос 3-тн клас,
матрос 2-ри клас,
матрос 1-ви клас

Технически средства за
01.01.2020 г. Средно
наблюдение

11е се изисква

11е се изисква

Сл II

1

Шофьор на автомобил

01.12.2014 г. Средно

Водач на МПС
11е се изисква
кат. "С+Е"

СлП

1

Шофьор на автомобил

01.12.2014 г. Средно

Водач на МГ1С
Не се изисква
кат. "С тЕ"

СлП

2

I !е се изисква

Пе се изисква

СлП

3

Не се изисква

11с се изисква

СлП

1

Пе се изисква

Пе се изисква

СлП

6

11е се изисква

Не се изисква

СлП

5

матрос 3-тн клас,
38010- 11омср от разчет в 1-во матрос 2-рп клас, Системи за изстрелване и
01.12.2014 т. Средно
поразяване
Bapua арч илсрипско отделение матрос 1-ви клас

38010Bapua

1юмер от разчет във 2ро артилерийско
отделение

матрос 3-ти клас,
матрос 2-рн клас, Системи за изстрелване и
01.12.2014 г. Средно
матрос 1-ви клас
поразяване

матрос 3-тн клас,
38010- Номер от разчет вЗ-то матрос 2-ри клас, Системи за изстрелване и
01.12.2014 г. Средно
Bapua артилерийско отделение матрос 1-ви клас
поразяване
матрос 3-ти клас,
38010- Номер от разчет в 4-го матрос 2-рп клас, Системи за изстрелване и
01.12.2014 т. Средно
поразяване
Bapua артилерийско отделение матрос 1-вн клас

28

38010Варна

29

38010Варна

Мерач в 1-во зенитно
отделение

старши матрос 2- Системи за изстрелване и
ри клас,
поразяване. Специалисти
старши матрос 1- от бойните разчети на 01.12.2014 т. Средно
ви клас
зенитно-артилерийските
комплекси.

матрос 3-тн клас,
Младши шофьор в 1-во матрос 2-ри клас,
зенитно отделение
матрос 1-вп клас

Шофьор на ав томобил

01.12.2014 г. Средно

Не се изисква

СлП

1

Водач на МПС
Не се изисква
кат. "С+Е"

СлП

1

11е се изисква

38010Вариа

старши ма трос 2- Системи за изстрелване и
ри клас,
поразяване. Специалисти
Мерач във 2-ро зенитно
старши матрос I- от бойните разчети па 01.12.2014 т. Средно
отделение
вп клас
зенитно-артилерийските
комплекси.

11с се изисква

Не се изисква

СлП

1

31

38010Варна

1юмер от разчет във 2ро зенитно отделение

Системи за изстрелване и
матрос 3-тп клас,
поразяване. Специалисти
матрос 2-рп клас,
от бойните разчети на 01.12.2014 г. Средно
матрос 1-ви клас
зенитно-артилерийските
комплекси.

Не се изисква

11е се изисква

СлП

3

32

38010Вариа

матрос 3-тн клас,
Младши шофьор във 2- матрос 2-ри клас,
ро зенитно отделение матрос 1-ви клас

Водач на МПС
Не се изисква
кат. "С1-Е"

СлП

1

30

Шофьор па автомобил

01.12.2014 г. Средно

33

34

35

38010Варна

38010Варпа

38010Варна

Младши шофьор в
зенитно-ракетно
отделение

Младши готвач, той и
шофьор

матрос 3-тн клас,
матрос 2-рп клас,
матрос 1-ви клас

Шофьор па автомобил

01.12.2014 г. Средно

Водач на Ml 1C
Не се изисква
кат. "C-I-E"

Специалисти но
матрос 3-тп клас,
Водач на МПС
продоволствено, вещево
матрос 2-рн клас,
кат. "С+К".
снабдяване, съхранение и 01.12.2014 г. Средно
11е се изисква
матрос 1-ви клас
Курс за готвач.
приготвяне па
хранителни продукти

матрос 3-тп клас,
Младши шофьор в
матрос 2-рп клас,
транспортно отделение матрос 1-вн клас

Шофьор на автомобил

01.12.2014 г. Средно

Водач па Ml 1C
Не се изисква
кат. "C-I-E",

СлН

1

СлП

1

СлН

Всичко във военно формирование 38010

59
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22480

1

старши матрос 222480 - Оператор по използване
ри клас
11ротивоподводно
01.01.2013 г. Средно
старши матрос 1- въоръжение. Торпедистп
Кургас
па оръжието
ви клас

11

8

Експертно
решение от
ЦВМК-2
гр. Варна
за годност
за
плавателен
състав

2

3

4

5

22480 Бургас

22480 Бургас

22480 Бургас

22480 Бургас

Оператор

11алубен моряк

Моторист

Електротехник

старши матрос 2ри клас
старши матрос 1ан клас

старши матрос 2ри клас
старши матрос 1|ц1 клас

старши матрос 2ри клас
старши матрос 1ин клас

старши матрос 2ри клас
старши матрос 1ви клас

Радио и радиорелейна
свръзка

Рулевн - сигналчици/
Боцмани/ Визуални
комуникации

Корабни енергетични
уредби и системи

Корабни електрически
уредби и системи

01.01.2013 г. Средно

01.01.2013 г. Средно

01.01.2013 г. Средно

01.01.2013 г. Средно

С
NS

СлП

Сл11

СлП

2

Експертно
решение от
ЦВМК-2
гр. Варна
за годност
за
плавателен
състав

3

Експертно
решение от
ЦВМК-2
гр. Варна
за годност
за
плавателен
състав

3

Експертно
решение от
ЦВМК-2
гр. Варна
за годност
за
плавателен
състав

3

Експертно
решение от
ЦВМК-2
гр. Варна
за годност
за
плавателен
състав

6

22480 Бургас

Готвач

старши матрос 2ри клас
старши матрос 1вн клас

матрос 3-ти клас
матрос 2-рп клас
матрос 1-вп клас

7

22480 Бургас

8

матрос 3-ти клас
22480 - Младши оператор по
матрос 2-ри клас
Бургас използване на оръжието
матрос 1-вп клас

9

22480 Бургас

Папубсн моряк

Младши оператор

матрос 3-тп клас
матрос 2-рп клас
матрос 1-вп клас

Морско (корабно)
снабдяване

01.01.2013 г. Средно

СлП

8

Рулевп - сигналчнцп/
Боцмани/ Визуални
комуникации

01.01.2013 г. Средно

СлП

2

Протпвоподводио
въоръжение/
Торпедисти

01.01.2013 г. Средно

П

6

Радио и радиорелейна
свръзка

01.01.2013 г. Средно

е
NS

2

Експерт1 ю
решение ог
ЦВМК-2
гр. Варна
за годност
за
плавателен
състав
Ккспертно
решение от
ЦВМК-2
гр. Варна
за годност
за
плавателен
състав
Експертно
решение от
ЦВМК-2
гр. Варна
за годност
за
плавателен
състав
Експертно
решение от
ЦВМК-2
гр. Варна
за годност
за
плавателен
състав

Т-----------------------

10

11

12

22480 Бургас

Младши моторист

матрос 3-ти клас
матрос 2-ри клас
матрос 1-ini клас

матрос 3-ти клас
22480 Младши електротех 1 шк матрос 2-ри клас
Бургас
матрос 1-ви клас

22480 Бургас

Младпш-онератор

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

Корабни енергетични
уредби и системи

Корабни електрически
уредби и системи

01.01.2013 г. Средно

01.01.2013 г. Средно

Хндроакустика.
Технически средства за 01.01.2013 г. Средно
наблюдение

Сл11

СлП

е
NS

Всичко вьв военно формирование 22480

3

Експертно
решение от
ЦВМК-2
I р. Варна
за годност
за
плавателен
състав

3

Експертно
решение от
ЦВМК-2
гр. (Варна
за годност
за
плавателен
състав

8

Експертно
решение от
ЦВМК-2
гр. Варна
за годност
за
плавателен
състав

51
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 34590

1

старши матрос 2Боиман-гакелажн ик на
34590 рп клас
лодъчен парк и щитова
Бургас
старши матрос 1станция
вн клас

Боцмани

01.12.2021 г. Средно

СлГ1

1

Експертно
решение от
ЦВМК-2
гр. Варна
за годност
за
плавателен
състав

2

3

4

5

Моторист в отделение
старши матрос 2мо тористи в
34590 рп клас
електромеханична бойна
Бургас
старши матрос 1част на танкер
вп клас
бункеровчик

матрос 3-ти клас
34590 - Младши електротехник
матрос 2-ри клас
Бургас
на минен заградител
матрос 1-вн клас

34590 Бургас

Младши енгналчик па
противопожарен кораб

Младши боцман34590 такелажник па лодъчем
Бургас
парк и щптова станция

матрос 3-тн клас
матрос 2-рп клас
матрос 1-вн клас

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

Зсичко във военно формирование 34590

Корабни енергетични
уредби и системи

Корабни електрически
уредби и системи

01.12.2021 г. Средно

01.12.2021 г. Средно

Визуални комуникации 01.12.2021 г. Средно

Боцмани

01.12.2021 г. Средно

II

-

П

11

Сл11

1

Експертно
решение от
ЦВМК-2
гр. Варна
за годност
за
плавателен
състав

2

Експертно
решение от
ЦВМК-2
гр. Варна
за годност
за
плавателен
състав

1

Експертно
решение от
ЦВМК-2
гр. Варна
за годност
за
плавателен
състав

1

Експертно
решение от
ЦВМК-2
гр. Варна
за годност
за
плавателен
състав

6

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 18360
Визуални комуникации.
Технически средства за
01.12.2021 г. Средно
наблюдение. Рулеви
енгналчици

1

18360 Ьургас

Рулсви-сигпалчик на
рейдов миночистач

матрос 3-тн клас
матрос 2-рн клас
матрос 1-вн клас

2

18360 Ьургас

Младши миньор па
реПдов миночистач

матрос 3-ти клас
матрос 2-рп клас
матрос 1-вп клас

Миньори.
Минно-трални

01.12.2021 г. Средно

И

3

18360 Ьургас

Младши моторист на
рейдов миночистач

матрос 3-тп клас
матрос 2-рн клас
матрос 1-ви клас

Корабни енергетични
уредби и системи

01.12.2021 г. Средно

П

Всичко вьв военно формирование 18360
ВСИЧКО ЗА ВМС

11

Експертно
решение от
ЦВМК-2
гр. Варна
1
за годност
за
плавателен
състав
Експертно
решение от
ЦВМК-2
гр. Варна
1
за годност
за
плавателен
състав
Експертно
решение от
ЦВМК-2
гр. Варна
1
за годност
за
плавателен
състав

3
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