
Министерство па отбраната на Република България

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШ НИТЕ СИЛИ

] 606, Гр. София* бул. „Т ен, Трлкбен” № 34

O R  Я В А

за провеждане на конкурс за войници ръв военни формирования от 

Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили 

граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

1.Със заповед па министъра на отбраната J6  OX-5S2/24.06.2019 г. са 

обявени длъжности за аойниии нъв Военновъздушните сили за приемане на 

военна служба на дина, завършили граждански средни или висши учил нищ в 
страната и п чужбина, както следна;

1.1.3а военно формирование З2040-Крумово -  ]0 длъжности съгласие 
Приложение №  1;

1.2.3а военно формирование 24900-София -  2 длъжности съглаено 
Приложение .V? 2;

1.3. За поеттно формирование 52090-Дол на Митрополия -  5 длъжности 
съгласие Приложение № 3

1.4.3а военно формирование З4630-Еожуршце -  4 длъжности съгласни 
Приложение № 4

1.3.3b военно формирование 32бШ-Ьанкя -  4 длъжности съгласно 
Приложение № 5;

1Л. За военно формирование 34420-Коиинброд - 2 длъжности съгдасно 
Приложение № fi;



1.7. За военно формирование 36150-Стара Загора - 2 длъжности съгласно 

Приложение № 7;

1.8. За военно формирование 26 72О-Черноморсц -  2 длъжности съгласно 

Приложение № 8;

1.9.3а военно формирование 52860-Кичево -  3 длъжности съгласно 

Приложение № 9;

1.10. За военно формирование 36780-Шабла -  3 длъжности съгласно
Приложение № Ю;

1.11. За военно формирование 54320-Божурище -  4 длъжности СЪГЛАСНО 

Приложение N* 11;

1.12. За BOW НО формирование 26810-! кашлица -  I ДЛЪЖНОСТ съгласно 

Приложение № 12;

1.13.3а поеННО формирование 42520-1ЦръЮЕевО — 2 длъжеюсти СъГЛйСНО 

Приложение № 13;

1.14. За военно формирование 32720'Ралишепо -  2 длъжности съгласно 

Приложение № 14;

1.15>3а военно формирование 34820-Батак -  2 длъжности съгласно 

Приложение № 15;

1.16.3а военно формирование 26600-Братово — 2 длъжности съгласно 

Приложение №  16;

1.17. За военно формирование 36516-Полски градец -  I длъжност 

съгласно Приложение X? 17;

1.18.3а военно формиро]Н1Е1иег 2Й770-Балчик -  3 длъжности съгласно 

Приложение №  18;

1,19. За военно формирование 26030-Безмер -  5 длъжности съгласно 

Приложение № 19;

1.20.3а военно формирование 28000-Граф Игнатйево -  14 длъжности 

съгласно Приложение Хе 20;

1.21.3а военно формиро]гаЕ1ис 44510-София -  4 длъжности съгласно 

Приложение № 21;



Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 1+1, ал. 1 или ал. 6 от 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

2. Длъжностни лица, отговорни за провеждане ма конкурса:

2.1.3а длъжностите по Приложение № I -  командира на воешш 

формирование 32040-Крудово;
2.2. Зй длъжностите но Приложение № 2 -  командира на военно 

формирование 24900-София;

23-, За длъжностите по Приложение № 3 -  командира на военно 

формирование 52090-Долна Митрополия;

2*4, За длъжностите по Приложение Хз 4 -  командира на военно 

формирование 34630-Божурнще;

2.5. За длъжностите ио Приложение Хй 5 -  командира на военно 

формирование 32610-Бапкя;

2.6. За длъжностите ио Приложение № 6 -  командира на военно 

формирование 34+20-Костинброд:

2.7. За длъжностите по Приложение X? 7 -  командира на поел но 

формирование 36150-Стара Загора;

2.S, За длъжностите по Приложение X? 8 -  командира нй поен по 

формирование 26720-Чернсморе ц;

2.9. За длъжностите по Приложение № 9 -  командира на военно 

формирование 52860- Кичсво;

2.10. За длъжностите по Приложение Хе 10 -  командира на военно 

формирование 30780-Шабла;

2.11.3а длъжностите по Приложение Хя И -  командира на военно 

формирование 54320-Божурище;

2.12* За длъжността по Приложение Ха 32 -  командира на военно 

формирование 2Ш0-Поповица;

2.13* За длъжностите по Приложение № 13 -  командира на военно 

формирование 42520-Щръклево;



2.14. За длъжностите но Приложение Х° 14 -  командира на военно 

формирование 32720-Гадишсво;

2.15.3а длъжностите по Приложение № 15 — командира на военно 

формирование 34R20-Батак;

2.16,3а длъжностите по Приложение Ха 16 -  командира на военно 

формирование 26600-Братово;

2.17. За длъжността по Приложение № 17 -  командира на военно 

формирование 3651 G-Полски градец;

2*1Й*За длъжностите по Приложение X? 18 -  командира на военно 

формирование 28770-Бзлчик.

2.19* За длъжностите по Приложение Jfc 19 -  командира на военно 

формирование 26030-Бс:змср;

2*20. За длъжностите по Приложение Хг 20 -  командира на военно 

формироваЕше 28000-Граф Игнатнево;

2.21.3а длъжностите но Приложение Хе 21 -  командира на военно 

формирование 44510-София;

3. Телефони за контакт и информация:

3.1. За конкурса във военно формирование 32040-Крумово- (032) 906 310 

и 9063J 1;

3.2. За конкурса във военно формирование 24900-София -  (02 92) 28810;

3.3. За конкурса нъв военно формирование 52090-Долна Митрополия - 

(064) 822079 вътрешен 65510;

3.4. За конкурса във военно формирование 34630-Божурище- (02 92) 

28555;

3.5. За конкурса във военно формирование 32610-Банкя- (02) 9963186;

3*6. За конкурса във военно формирование 34420-Костинбрсд- (02 92)

24280 и 51053,;

3.7.3а конкурса във военно формирование 36150-C'j'apa Запора- (042) 

606664;



3.8. За конкурса във военно формирование 26720-Черноморец- (056) 

544137:

3,19 За конкурса във военно формвровнне 52В60-К1гчево- (052) 6011259;

3.10. За конкурса във военно формирование 36780411абла - (057) 434198.

3.11, За конкурса въп военно формирование 54320 -  Божурище - (02 92) 

28655, 28651;

3.12,3а конкурса във Военно формирование 2681(М1ошеица -  (02 92) 

31100;

3.13. За конкурса пъв военно формирование 42520-Щръклево -

0887499815;

3.14. За конкурса във военно формирование З2720-Радишево - 

0884542356;

3.15. За конкурса във военно формирование 34820-Батак- 0884542334; 

3.16.3а конкурса във военно формирование 26600-Eparrowb (056) 832842

вътрешен 56510;

3,17. За конкурса във военно формирование 365Ю-Полеки i-радец - 

0883336152;

ЗЛ&. За конкурса във военно формирование 28770-Балчик - 0887239659;

3.19. За конкурса във военно формирование 26030-Безмер- (046) 666906 

вътрешен 47010 и 47011;.

3.20. За конкурса във военно формирование 28000-1"раф Игнатиево -  

(032) 905 510* 905 511;

3.21. За конкурса във военно формирование 44510-София -  (02 92) 29710. 

29761;

4. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обеца 

кудтура и събеседване с кандидатите.

4.1. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез 

определяне на качеещ&та им за сила - лицеви опори и коремни преси, бързи]ia - 

бягане совалка 10x10  и. и издръжливост - крос 1000 м. по нормативи

5



определени в „Единен армейски тест’ за военнослужещи във въоръжените сили 

не Република България, сьгласно Приложение Ла 18,

4.2. Тестът за обща култура включва 100 въпроса, кагго за всеки правилен 

отговор на въпрос се дана по една точка. Времето за Провеждане на теста е с 

продължителност60 минута.

4.3. Кандидат, който е получил общо под 200 точки или под 3U точки на 

отделен норматин на изпита по физическа подготовка, или под 40 точки на 

теста за обща култура, или не сс яви на събеседването, отпада от конкурса и не 

се доптека .за класиран с.

5. Балът за класиране на кандидатите се формира, като сума от:

-точките or изпита ио физическа подготовка;

- точките от тоста за обща култура;

- оценката от дипломата за средно или внеше образование, която е по- 

благоприятна за кандидата, умножена по две и закръглена като цяло число;

- пет точки за притежавано висше обргтювание:

- пет точки :ui кандидати, които си изпълнявали поен па служба.

Съгласно чл, 4S, т. I or Закопа за резерва на въоръжените сили на 

Република България - при равен бал, на по-предно място сс класира 

кандидата, изпълняващ служба в доброволния резерв,

й. Кандидат, за когото преди датата за явяването му на изпита, във 

военното формирование ке е получен протокола с оценка „Псдаологнчно 

пригоден за приемане на военна служба”, издаден от Центъра по псикично 

здраве и превенция към LIMA, ле се допуска до участие н конкурса.

7. Пекласирани кандидати могат да подават жалба пред длъжностните 

лица отговорни за провеждане на конкурса, в 7 (седем) дневен срок от 

уведомяването им.



8. Кандидатите ла пика е  пийте длъжности подават писмено заявление на 

участие в конкурса, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 

съответното длъжвдство лице, в сладните срокове:

8.1. За длъж![tic LH I е no 11риложение Хз 1 - до 27.08.2019 г.;

8.2. За длъжностите по Приложение Х̂  2 - до 27.08.2019 г.;

8.3. За длъжностите по Приложение Хг 3 - до 27,08.2019 г,;

8,4* За длъжностите по Приложение Ха 4 - до 05.09-2019 г_;

8.5. За длъжностите по Приложение X* 5 - до 05.09.2019 г,;

S-.6. За длъжностите по Приложение X? 6 - до 05.09.2019 г.;

8*7* За длъжностите но Приложение Хн 7 - до 05.09.2019 г.;

8.8. За длъжностите по Приложение Хз & - до 05.09-2019 гч;

5.9. За длъжностите по Приложение Ха 9 - до 05.09.2019 г.;

ЗЛО, За длъжностите по Приложение Хе 10 - до 05,09.2019 г,;

8.11. За длъжностите ещ Приложение X* 11 - до 27.08,2019 г.;

8.12. За длъжността по Приложение X? 12 - до 27.08.2019 т .;

8ЛЗ. За длъжностите по Приложение № 13 - до 30.08.2019 г.;

$.14. За длъжностите но Приложение X* 14 - до 30.08,2019 г,;

8.15. За длъжностите по Приложение Хе 15 - до 30.08.2019 г,;

8.16. За длъжностите по Приложение ХгНб - до 27.08-2019 г,;

8.17. За длъжността по Приложение X* 17 - до 27.08.2019 г.;

8.18. За длъжностите по Приложение Хе 18 - до 27,06,2019 г,;

8.19. За длъжностите по Приложение Хи 19 - до 27.08.2019 г,;

8.20. За длъжностите по Приложение Хе 20 - до 27,08.2019 г.;

8*21* За длъжностите по Приложеше Хг 21 - до 05,09.2019 г.

9* Заявленията на кандидатите да бъдат попълнени четливо, като 

задължително се посочва пълен и точен адрее за кореспонденция, телефонен 

номер и e-mail. Към жкйлеиияга да се прилаг ат следните документи:

9.1. автобиография;



9.2. копня or документа за придобити {йранование, допълнителна 

квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

9.3. копне на документ, удостоверяващ продължителността на 

професионалния опит (ако притежават такъв);

9.4. свидетелство за съдимост;

9.5. декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 114!, ал. 1, т. 5>7 от 

ЗОВСРБ;

9.6. декларация,, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско 

военни звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо);

9.7. съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал, 

1, т, 2 от .Закона за защита на личните данни);

9.Я. удостоверение Or съответната сгруктура на ЦВО, където СО лодкт ма 

военен отчет, от което да с видтто основанието ла освобождаване ог военна 

служба (при у е лой не, че са служили);

9.9. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на 

nocncEj отчет, от което да с вид но, че са на служба в доброволния резерв по 

Закона за резерва на въоръжени те сили Eia Република България (при услоееис. чс 

са сключили договор за служба в доброволния резерв):

9.10. експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, 

издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към 

Военномедицинска академия (ВМЛ). При преминаване на медицински 

прегледи за издаване на експертното решение, кандидатите да представят 

лнчЕ1а амбулатории карта с отразен актуален здравословен статус и медицинско 

удостоверение от психоджпвлсер;

9.11. копне от военноотчетна книжка (ако имат тикана);

9.12. други документи, свързани с изискванията за заемането на 

длъжността.

10. Подаването на заявление за участие в конкурса, с приложени 

документи от т. 4 .1, до 1 , 4.7. и от т. 4 .11. до т. 4 .12, се извършва лично от всеки 

кандидат в структурите на ЦВО по постоянен адрес.



11. Структурите на ЦВО изпращат заявленията на кандидатите д 

командирите на военните формирования, в следните срокове; 

11.1. До командира на военно формирование 32040-Кру.моно 

до 27.09.2019 г.;

11.2. До командира на воснио формирование 24900-София

до 27.09.2019 г.; 

11.3. До командира на военно формирование 52090-Долни Митрополия 

до 27,09.2019 г.;

11.4. До командира на военно формирование 34630-Божурище 

до 04,10,2019 гд

11.5. До командира на военно формирование 32610-Банкя

до 04,10,2019 г.;

11.6. До командира на военно формирование 34420-Костинброд 

до 04.I0.20J9 г.;

11.7. До командира иа военно формирование 3&150-Сиара Зае Ора 

до «4.10.2019 г.;

11.8. До командира на военно формирование 26720-Черномррец 

до 04.10.2019]-.;

11.9. До командира на военно формирование 52860-Кичево

до 04.10.2019 г.:

11.10. До командира в а военно формирование 36780-Шабла 

до 04.10,2019 г.;

11.11. До командира на военно формирование 5432О-Божуршце

дп 27.09.2019 г.;

11*12. До командира на военно формирование 26810 Поповнца

до 27.09,2019 г,;

11.13. До командира на военно формированне 42520-3 ![рь клело

до 27.09.2019 г.;

11.14. До командира на военно формирование 32720-Радишево



11,15-До командира на военно формирование 34820-Батак -

до 27.(19.2019 г+;

11.16. До командира на военно формирование 26600-Браггово -  

до 27.09.2019 г.;

11*17, До командира на военно формирование 36510-Полски градец -  

да 27.09.2019 г.;

11*18. До командира на военно формирование 28770-Балчик -

по 27,09,2019 г.;

11.19, До командира на военно формирование 26030-Безмер -

ло 27.09.2019 г.;

11.20. До командира на военно формирование 28000-Граф Игнйтиево - 

до 27.09.2019 г.;

11.21* До командира на военно формирование 44510-София -

по 04.10,2019 г.

Заявленията на кандидатите с приложените документи, аа които 

експертното решение от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към 

Носи 1 сом едиципека академия (ЯМА) удостоверява нешдноо за вОен на Служба, 

се нрьщат на кандидатите с писмо, сьлържашо и причината за връщането.

12* Конкурсът ще се проведе във формированията по периоди, както 

следва:

12*1. За длъжностите по Приложение Кг ] във военно формирование 

32040-Крумово - от 07.10,2019 г* до 11,10.2019 г.;

12.2* За длъжностите по Приложение Кг 2 вън военно формирование 

24900-София - от 07,10.2019 г. до 11.10,2019 г*;

12.3.3а длъжностите по Приложение №  Ъ във военно формирование 

52090-Долна МктрОПШШЯ - СТ 07,10.2019 г* до 11*10,2019 г*;

12.4* За длъжностите тю Приложение №  4 във поенно формирование 

34б30-Божурище - от 14.10.2019 г* до 18*10.2019 т.;



12,5,3а длъжностите по Приложение № 5 във военно формирование 

3261,0-Банкя - (тг 14.10.2019 г. до 18,10,2019 г.;

12,6, За длъжностите по Приложение Mb в във поенно формирование 

34420-Костинброд - от 14.10.2Q19 г. до 18.10.2019 г.;

12.7.3а длъжностите по Приложение № 7 във носнно формирование 

36150-СтараЗагора - от N.19.2019 г. до 18.10.2019 г.
12.8. За длъжностите по Приложение № 8 във военно формирование 

26720-Черноморец - от 14.10.2019 г. до 18.10.2019 г.;

12.9. За длъжностите но Приложение № 9 във военно формировние 

52860-Кичево - от 14.1fl.2019 г, до 18.10.1019 г.;

12.10. За длъжностите по Приложение № 10 във военно формирование 

З6780-Ша5ла - от 14.19,2019 г. до 18.10.2019 г,

12.11. За длъжностите по Приложение Ме 11 във военно формирование 

54320-Божурище - от 21,10,2019 г, ло 25.10,2019 г.;

12.12. За длъжността по Приложение № 12 вън военно формирование 

26810-Поповина - от 21.10,2019 г* по 25,10,2flt9 г.;

12.13. За длъжностите по Приложение № 13 пъп военно формирование 

42520-Щръклево - отО7.10.2019 г. до 11.10.2019 г.;

12.14. За длъжностите по Приложение № 14 във военно формирование 

32720-РадиШ№О - (ri 07.10.2919 г, да 11.19.2019 г.;

12,15,3а длъжностите по Приложение № 15 във военно формирование 

34820-Багтак - от 1)7.10.2019 г, до 11.1fl.2019 г,;

12.16. За длъжностите но Приложение № 16 във военно формирование 

26600-Братово - от 07,10,2019 г, до 11,10,2019 г,;

12,17,3а длъжността ио Приложение № 17 във военно формирование 

36510-Полски градец - от Q7.l0.20l9 г. до 11.1U.2019 г.;

12-18. За длъжностите по Приложение № 18 във военно формирование 

28770-Балчвк - от 07.19.2019 г. до 11.10,2019 г.;

12.19, За длъжностите по Приложение № 19 във военно формирование 

26030-Безмер - от 07,10,2019 г, цо 11.10.2019 г,;



12.20. За длъжностите по Приложение № 20 нъв военно формирование 

28000-ГрафИгнагаево - от 14.10.2019 г. до 18.10,2019 г.;

12.21, За длъжностите im Приложение № 21 във военно формирование 

445! О-Софкя - от 21.10.2019 г. до 25,10,2019 г,;

Допуснатите кандидати ще бтдат уведомени по телефон или e-mail за 

часа, датата и мястото на явяване за участие в конкурса.

П РИ Л О Ж ЕН И Я:

1. Приложение №  1 - Списък на вакантни длъжности за войници от 

военно формирование 3 2040-Крумспад, за приемане на военна служба след 

провеждане на конкурс с лицд, завършили граждански средни или висиш 

училиша п страната и В чужбина ОТ I (един) лист;

2. Приложение ЛЪ 2 - Списък на вакантни длъжности за войници от 

военно формирование 24900-София, за приемане на военна служба след 

провеждаме на конкурс с лица. свършили граждански средни или висши 

училища в страната и в тужбина от 1 (един) лист;

3. Приложение № 3 - СПИСЪК па вакантни длъжности за по илици от 

военно формирование 52090-Долна Митрополия, за приемане на военна служба 

след провеждане на конкурс с лица. завършили граждански средни или висши 

училища п страната и в чужбина от 1 (един) лист;

4. Пр нл ожени е JVi 4 - Списък на вакантни длъжности за войници от 

военно формирование 3463О-Бсжурнще, за приемане на военна служба след 

провеждане на конкурс е лица, завършили граждански средни кин висши 

училища в страната и в чужбина от 1 (един) лист;

5. Приложение JVs 5 - Списък на вакантни длъжности за войници от 

военно формирование 32610-Банкя, за приемане на военна служба след 

провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши 

училища В страната и в чужбина от J (един) лист;

6. ПршшжСнне № 6 - СнИСьК на вакантни длъжности за гшнлици от 

военно формирование 34420-Костинброд, за приемане на военна служба след



провеждане на конкурс е липа, завършили граждански среднн или нисши 

училища п страната и в чужбина or 1 (един) лист;

7, Приложение Ха 7 - Списък на пакштЕи длъжности за войници от 

военно формирование 36150-01 ара Заг ора, за приемане на военна служба след 

провеждане на конкурс с лица, завършили граждански среднн или нисши 

училища в страната и в чужбина от 1 (един) лист;

8* Приложение №  Я - Списък на вакантни длъжности за войници от 

военно формирование 26720-ЧероомОрсц, за приемане на военна служба след 

провеждане па конкурс с липа, завършили граждански средни или висши 

училища в страната н п чужбина от I (един) лист;

9. Приложение Лг 9 - Списък на вакантни длъжности .за войници от 

военно формирование 52860-Кичет, за приемане на военна служба Слрд 

провеждане Е£а конкурс с липа, завършили граждански среднн или висши 

училища в страната и в чужбина от 1 (един) лист;

10. Приложение №  10 - Списък на тшкеш ши ДЛЪЖНОСТИ за войници о г 

военно формирование З6760-Шабла, за приемане на военна служба след 

провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши 

училища к страната и в чужбиЕ1а от 1 (един) лист;

11* Приложение №  11 - Списък на вакантни длъжности за пойни ни от 

военно формирование 54320-Божурище, за приемане на военна служба след 

провежднне на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши 

училища в страната и в чужбина от 1 (един) лист;

12. Приложение №  112 - Списък на ваквнтна длъжност за войник от 

военно формирование 26810-Половина, за приемане на военна служба след 

провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши 

учили и <а 13 страната и в чужбина от 1 (един) лист;

13. Приложение JV* 13 - Списък на вакантни длъжносгя за войници от 

военно формирование 42520-Щръклсво, за приемане на военна служба след 

провеждане на конкурс с лица, завършили l раждане к и средни или к и с е л и  

училища в страната и в чужбина от 1 (един) лист;



14. Прилижение Jfs 14 - Списък на пак&нтни длъжности за войници от 

военно формирование 32720-Радишево» за приемане на военна служба след 

провеждаме на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши 

училища н страната и и чужбина ОТ 1 (един) лист;

15. Приложение № 15 - Списък ла вакантни длъжности за войници от 

военно формирование 34820-Батак, за приемане на военна служба след 

провеждане на конкурс с лица, завършили граждански среди и или нисши 

училища в страната и в чужбина от 1 (един') лист:

16. Приложение № 16 - Снисчьк и а вакантни длъжности за войници от 

военно формирование 26600-Братово, за приемане на военна служба след 

провеждане па конкурс с лица» завършили граждански средни или висши 

училища в страната и в чужбина от 1 (елин) лист;

17. Прнлижение Jft 17 - Списък на вакантва длъжност за воВнвк от 

военно формирование 36510-Гюлеки градец» за приемане на военна служба 

след провеждане па конкурс е лица, закършили граждански средни или висши 

училища в страната и в ттужбина от 1 (един) лист;

18. Приложение Jfc IS - Списък на вакантни длъжности за войшии от 

военно формирование 28770-Валчнк, за приемане на коенна служба след 

провеждане на конкурс с лица. завършили граждански средни или висши 

училища в страната и в чужбтта от 1 (един) лист;

19. П ри лож ени е Ла 19 - Спнськ иа вакантни ДЛЪЖнОСТИ за ВОЙНИЦИ От 

военно формирование 26030-Еезмер. за приемане на военна служба след 

провеждане на конкурс с лица» завършили граждански средни или висши 

учнлшца в страната и в чужбина от 1 (един) лнег,

20. Приложение Jft 20 - Списък на вакантни длъжности за войници от 

военно формиронакие 28000-Граф Игнатнево» ва нрнемане на военна служба 

е лед провеждане на конкурс е лица, завършили граждански средни илн висши 

учи лиша в страната и в чужбина от 1 (един) лист;

21. Приложение Хе 21 - Списък на вакантни длъжности за войници от 

военно формирование 44510-Софнл, за приемане на военна служба след

14



провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши 

училища в страната и в чужбина от I (един) лист;

21. Приложение Як 22 - Нормативи за изпита по физическа подготовка 

от 9 (девет) листа.



Приложение №1

СПИСЪК
на вакантните длъжности за войници във военно формирование 32040 -  Крумово, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс

с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Ms
по

ред

Наименование на вакантната 
длъжност Военно звание

военно 
формирование и 

място за 
изпълнение на 

службата

Б
Р
0
й

Основни изисквания за  заемане на длъжността

Специфични изисквания за 
заемане на длъжносттаМинимална образование и 

квалификация

Минимално ниво 
на достъп до 

класифицирана 
информация

1 2 3 4 5 6 1 8
1 Младши авиомеханик Редник -  1 -вн клас 

Редник -  2-ри клас 
Редник-3-ти  клас

3 2040 - Крумово 3 Средно образование Поверително Ме се изисква

2 Младши оператор Редник -  1-ви клас 
Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-тн клас

32040 -  Крумово 1 Средно образование Поверително Не се изисква

3 Младши шофьор Редник -  ]-вв клас 
Редник — 2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

32040 -  Крумово 1 Средно образование Поверително Свидетелство за управление 
на МПС, категория „С"

4 Прожекторист Редник -  1-ви клас 
Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

32040 Крумово 1 Средно образование Поверително Свидетелство за управление 
на МПС, категория „С”

5 Младши шофьор Редник -  1-ви клас 
Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

32040 -  Крумово 2 Средно образование За служебно 
ползване

Свидетелство за управление 
на МГ1С. категория ,.С"

6 Младши охранител Редник -  1-ви клас 
Редник -  2-ри клас 
Редник-3-ти клас

32040-К румово 2 Средно образование За служебно 
ползване

Не се изисква

ВСИЧКО: 10



Приложение №2

на вакантните длъжности за войници във военно формирование 24900 София, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с 
лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

СПИСЪК

№
по
ред

Наименование на вакантната
ДЛЪЖНОСТ Военно звание

Военно 
формирование и 

място за 
изпълнение на 

службата

Б
Р
о
й

Основни изисквания за заемане на длъжността

Специфични изисквания за 
заемане на длъжносттаМинимално образование и 

квалификация

Минимално ниво 
на достъп до 

класифицирана 
информация

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Младши шофьор Редник — I-ни клас 

Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

24900 -  София 2 Средно образование За служебно 
ползване

Свидетелство за управление 
на МПС, категория „С”

ВСИЧКО: 2



Приложение JS°3

СПИСЪК
на вакантните длъжности за войници във военно формирование 52090 -  Долна Митрополия, за приемане на военна служба след провеждане

на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Военно Б
Р
о
й

Основни изисквания за заемане на длъжността
№
но
ред

Наименование на вакантната 
длъжност Военно звание

формирование и 
място и  

изпълнение на 
службата

Минкм&лно образование и 
квалификация

Минимално ниво 
на достъп до 

класифицирана 
информация

Специфични изисквания за 
заемане на длъжността

1 2 3 4 5 б 7 8
1 Младши шофьор Редник — 1-ви клас 

Редник -  2-ри клас 
Редник —3-ти клас

52090 -  Долна 
Митрополия

4 Средно образование Поверително Свидетелство за управление 
ма МПС, категория „С"

2 Шоф ьор-агрегатчи к Редник -  1 -ви клас 
Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

52090 -  Долна 
Митрополия

1 Средно образование Поверително Свидетелство за управление 
на МПС, категория „С"

ВСИЧКО: 5



Приложение №4

СПИСЪК
на вакантните длъжности за войници във военно формирование 34630 -  Божурище, за приемане на военна служба след провеждане на

конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Военно Основни изисквания за заемане на длъжността
№
[10

ред

Наименование на вакантната 
длъжност Военно звание

формирование и 
място за 

изпълнение на
службата

ь
р
0
и

Минимално образование и 
квалификация

Минимално ниво 
на достъп до 

класифицирана 
информация

Специфични изисквания за 
заемане на длъжността

1 2 3 4 5 6 7 а
1 Младши оператор Редник -  1 -ви клас 

Редник -  2-ри клас 
Редник -3 -ти  клас

34630 -  
Божурище

1 Средно образование Поверително Не се изисква

2 Младши шофьор Редник -  1 -ви клас 
Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

34630-
Божурище

1 Средно образование Поверително Свидетелство за управление 
на МПС, категория „ С

3 Младши охранител Редник -  1-ви клас 
Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

34630 -  
Божурище

1 Средно образование Поверително Не се изисква

4 Оператор Редник -  1-ви клас 
Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

34630-
Божурище

1 Средно образование Поверително Не се изисква

ВСИЧКО: 4



Приложение №5

СПИСЪК
на вакантните длъжности за войници във военно формирование 32610 -  Банкя, за приемане на военна служба след провеждане на

конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Военно Б
Р
о
а

Основни изисквания за заемане на длъжността
№
ПО
ред

Наименование на вакантката 
длъжност Военно звание

формирование и 
място за 

изпълнение на 
службата

Минималио образование и 
квалификация

Минималио ниво 
на достъп до 

класифицирана 
информация

Специфични изисквания за 
заемане на длъжността

1 2 3 4 5 6 7 8
I Младши планшетист Редник — 1 -ви клас 

Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

32610 -  Банкя 1 Средно образование Секретно Не се изисква

2 Младши оператор Редник -  1-ви клас 
Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

32610 -  Банкя 2 Средно образование Поверително Не се изисква

3 Младши шофьор Редник -  I-ви клас 
Редник — 2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

32610 - Банкя 1 Средно образование Поверително Свидетелство за управление j 
на МПС, категория „С"

ВСИЧКО: 4



Приложение №6

на вакантните длъжности за войници във военно формирование 34420 -  Костинброд, за приемане на военна служба след провеждане на 
конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и ь чужбина

СПИСЪК

№
ПО

ред

Наименование на вакантната 
длъжност

Военно Б
Р
0
й

Основни изисквания за заемане на длъжността

Специфични изисквания за 
заемане на длъжносттаВоенно звание

формирование и 
място за 

изпълнение на 
службата

Минимално образование и 
квалификация

Минимално ниво 
на достъп до 

класифицирана 
информация

1 2 3 4 5 б 7 8
1 Номер на ракетко-пускова Редник -  1-ви клас 34-420 - 2 Средно образование 1 юверително Не се изисква

установка Редник-2-ри клас Костинброд 1
Редник -  3-ти клас

ВСИЧКО: 2



Приложение №7

на вакантните длъжности за войници във военно формирование 36150 — Сгара Загора, за приемане на военна служба след провеждане 
на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

СПИСЪК

Военно Б
Р
0
Д

Основни изисквания за заемане на длъжността
№
ПО
ред

Наименование на вакантната 
длъжност Военно звание

формирование и 
място за 

изпълнение на 
сл>жбата

Минимално образование и 
квалификация

Минимално ниво 
на достъп до 

класифицирана 
информация

Специфични изисквания за 
заемане на длъжността

1 2 3 4 5 б 7 8
1 Младши шофьор Редник -  1-ни клас 

Редник-2-ри клас 
Редник — 3-ти клас

36150 -  Стара 
Загора

2 Средно образование Поверително Свидетелство за управление 
на МПС, категория „С*

ВСИЧКО: 2



[ 1риложение №8

СПИСЪК
на вакантните длъжности за войници във военно формирование 26720 -  Черноморец, за приемане на военна служба след провеждане на

конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Военно г Основни изисквания за заемане на длъжността

по
ред

Наименование на вакан гната 
длъжност Военно звание

формирование и 
място за 

изпълнение на 
службата

Р
0
и

Миннмално образование и 
квалификация

Миннмално ниво 
на достъп до 

класифицирана 
информация

Специфични изисквания за 
заемане на длъжността

1 2 3 4 5 6 7 8
i Младши шофьор Редник -  1-ви клас 

Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

26720-
Черноморсц

1 Средно образование Поверително Свидетелство за управление 
на МПС, категория „С"

2 Антенен механик Редник -  1-ви клас 
Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

26720 -  
Черноморец

! Средно образование Поверително Не се изисква

ВСИЧКО: 2



Приложение №9

СП И СЪ К
на вакантните длъжности за войници във военно формирование 52860 -  Кичево, за приемане на военна служба след провеждане на

конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Военно г Основни изисквания за заемане на длъжността
№
JIO
ред

Наименование на вакантната 
длъжност Военно звание

формирование и 
място за 

изпълнение на 
службата

р
0
й

Минимално образование и 
квалификация

Минимално ниво 
на достъп до 

класифицирана 
информация

Специфични изисквания за 
заемане на длъжността

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Младши оператор Редник -  1-ви клас 

Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

52860 -  Кичево I Средно образование Поверително Не се изисква

2 Номер на ракетно-пускова 
установка

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

52860 -  Кичево 1 Средно образование Поверително Не се изисква

3 Антенен механик Редник -  1-ви клас 
Р едн и к-2 -ри  клас 
Редник -  3-ти клас

52860 -  Кичево 1 Средно образование Поверително Не се изисква

ВСИЧКО: J



Приложение № 10

СПИСЪК
на вакантните длъжности за войници във военно формирование 36780 -  Шабла, за приемане на военна служба след провеждане на

конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Военно Б
Р
0
1

Основни изисквания за заемане на длъжността
№
по
рел

Наименование на вакантната
ДЛЪЖНОСТ

Военно звание
формирование и 

място за 
изпълнение на 

службата

Минимално образование и 
квалификация

Минимално ниво 
на достъп до 

класифицирана 
информация

Специфични изисквания за 
заемане на длъжността

1 2 3 4 5 6 7 8
] Номер на ракетно-пускова

установка
Редник -  1 -ви клас 
Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

36780 -  Шабла 1 Средно образование Поверително Не се изисква

2 Младши телефонист Редник -  1 -ви клас 
Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

36780 Шабла 1 Средно образование Поверително Не се изисква

3 Младши оператор Редник -  1 -ви клас 
Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

36780 -  Шабла 1 Средно образование Поверително Не се изисква

ВСИЧКО: 3



Приложение №11

СПИСЪК
на вакантните длъжности за войници във военно формирование 54320 -  Божурище, за приемане на военна служба след провеждане на

конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Военно Б
Р
0
н

Основни изисквания за заемане на длъжността
№
по
ред

Наименование на вакантната 
длъжност Военно звание

формирование и 
място за 

изпълнение на 
службата

Миннмално образование и 
квалификация

Миннмално ниво 
на достъп до 

класифицирана 
информация

Специфични изисквания за
заемане на длъжността

1 2 3 4 5 6 7 S
] Младши охранител Редник -  1-ви клас 

Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

54320-
Ножурище

2 Средно образование Поверително Не се изисква

2 Младши шофьор Редник -  1-ви клас 
Редник-2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

54320-
Божурище

2 Средно образование Поверително Свидетелство за управление 
на МПС, категория „В”

ВСИЧКО: 4



Приложение №12

на вакантните длъжности за войници във военно формирование 26810 -  Поповица, за приемане на военна служба след провеждане на 
конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

СПИСЪК

Военно Б
Р
0
Й

Основни изисквания за заемане на длъжността
№
по
ред

Наименование на вакантната 
длъжност Военно звание

формирование и 
място за 

изпълнение на 
службата

Минимално образование и 
квалификация

Минимално ниво 
на достъп до 

класифицирана 
информация

Специфични изисквания за 
заемане на длъжността

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Младши охранител Редник -  1-ви клас 

Редник -  2-ри клас 
Редник 3-ти клас

26810 -  Поповица 1 Средно образование Поверително Не се изисква

В С И Ч К О :I



Приложение .V» 13

СПИСЪК
на вакантните длъжности за войници във военно формирование 42520 -  Щръкпево, за приемане на военна служба след провеждане на

конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Военно Основни изисквания за заемане на длъжносттаS 
£1 

‘

Наименование на вакантната 
длъжност Военно звание

формирование и 
място за 

изпълнение на 
службата

ь
Р
0
й

Минимално образование и 
квалификация

Минимално ниво 
на достъп до 

класифицирана 
информация

Специфични изисквания за 
заемане на длъжността

[ 2 3 4 5 б 7 8
] Шофьор-агрегатчи к Редник -  1-ви клас 

Редник-2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

42520 -  
Щръклево

1 Средно образование Поверително Свидетелство за управление 
на МПС, категория „С"

2 Младши шофьор Редник - 1  -ви клас 
Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

42 5 2 0 -
Щръклево

1 Средно образование Поверително Свидетелство за управление 
на МПС, категория ,.С"

ВСИЧКО: 2



Приложение №14

СПИСЪК
на вакантните длъжности за войници във военно формирование 32720 -  Радишево, за приемане на военна служба след провеждане на

конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Военно Б
Р
0
й

Основни изисквания за заемане на длъжността
№
по
ред

Наименование на вакантната 
длъжност Военно звание

формирование и 
място за 

изпълнение на 
службата

Миннмално образование и 
квалификация

Минимадно ниво 
на достъп до 

класифицирана 
информация

Специфични изисквания за 
заемане на длъжността

] 2 3 4 5 6 7 8
1 Младши радиорелеен механик Редник -  1-ви клас 

Редник-2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

32720 -  Радишево 1 Средно образование Поверително Не се изисква

2 Войник за поддръжка, 
обслужване и охрана на 
войсковия район

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

32720 - Радишево 1 Средно образование Поверително Не се изисква

ВСИЧКО: 2



Приложение № 15

на вакантните длъжности за войници във военно формирование 34820 -  Батак, за приемане на военна служба след провеждане на 
конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

СПИСЪК

Военно Б
Р
0
Н

Основни изисквания за заемане на длъжността
№
по

ри
Наименование на вакантната 

длъжност Военно звание
формирование и 

място за 
изпълнение на

службата

Минимално образование и 
квалификация

Минимално ниво 
на достъп до 

класифицирана 
информация

Специфични изисквания за 
заемане на длъжността

1 2 3 4 5 в 7 8
1 Младши оператор Редник -  1 -ви клас 

Редник -  2-ри клас 
Рвдник -  3-ти клас

34820 Батак 2 Средно образование Секретно 
NATO Secret

Не се изисква

[

ВСИЧКО: 1 "1



Приложение №16

СПИСЪК
на вакантните длъжности за войници във военно формирование 26600 -  Братово, за приемане на военна служба след провеждане на

конкурс е лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Военно Б
Р
0
it

Основни изисквания за заемане на длъжността
№
по
ред

Наименование на вакактната 
длъжност Военно звание

формирование и 
място за 

изпълнение на 
службата

Минимално образование и 
квалификация

Минимално ниво 
на достъп до 

класифицирана 
информация

Специфични изисквания за 
заемане на длъжността

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Завеждащ хранилище Редник — 1 -ви клас 

Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

26600 -  Братово 1 Средно образование Поверително Не се изисква

2 Младши оператор Редник -  1-ви клас 
Редник -  2-ри клас 
Редник — 3-ти клас

26600 -  Братово J Средно образование Поверително Не се изисква

ВСИЧКО: 2



Приложение № 17

списък
на вакантните длъжности за войници във военно формирование 36510 -  Полски градец, за приемане на военна служба след провеждане 

на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

№
па

ред

Наименование на вакантната 
длъжност Военно звание

Военно 
формирование и 

място за 
изпълнение на 

службата

Б
Р
о
й

Основни изисквания за заемане на длъжността

Специфични изисквания за 
заемане на длъжносттаМиннмално образование и 

квалификация

Ми ни малко ниво 
на достъп до 

класифицирана 
информация

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Младши оператор Редник — 1 -ви клас 

Редник-2 -ри  клас 
Редник-3 -ти  клас

36510-П олски 
градец

t Средно образование Поверително Не се изисква

ВСИЧКО: 1



Приложение №18

СПИСЪК
на вакантните длъжности за войници във военно формирование 28770 -  Балчик, за приемане на военна служба след провеждане на

конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Военно с
р
о
й

Основни изисквания за заемане на длъжността
№
по

ред

1 1анменование ма вакантнагга 
длъжност Военно звание

формирование и 
място за 

изпълнение на 
службата

Минимално образование и 
квалификация

Минимално ниво 
на достъп до 

класифицирана 
информация

Специфични изисквалия за 
заемане на длъжностга

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Младши радиомеханнк Редник -  1 -ви клас 

Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

28770-Балчик 2 Средно образование Поверително Не се изисква

2 Младши шофьор Редник -  1-ви клас 
Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

28770-Балчик 1 Средно образование Поверително Свидетелство за управление 
на МПС, категория „С“*

ВСИЧКО: 3



Приложение №19

СПИСЪК
на вакантните длъжности за войници във военно формирование 26030 — Безмер, за приемане на военна служба след провеждане на

конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Военно Б
Р
О
й

Основни изисквания за заемане на длъжността
№
по
ред

Наименование на вакантната
ДЛЪЖНОСТ

Военно звание
формирование и 

място за 
изпълнение на 

службата

Минимално образование и 
квалификация

Минимално ниво 
на достъп до 

класифицирана 
информация

Специфични изисквания за 
заемане на длъжността

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Младши авиомеханик Редник -  I-ви клас 

Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

26030 -  Безмер 2 Средно образование За служебно 
ползване

Не се изисква
!

2 Младши радиомеханик Редник -  1-ви клас 
Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

26030 -  Безмер 1 Средно образование Секретно Не се изисква

3 Младши радиомеханик на ПАР Редник -1 -ви  клас 
Редник -  2-ри клас 
Редник 3-ти клас

26030 -  Безмер 1 Средно образование Секретно Не се изисква

4 Младши шофьор Редник -  1-ви клас 
Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

26030 Безмер 1 Средно образование За служебно 
ползване

Свидетелство за управление 
на МПС, категория „С+Е” и
-с+ д *

ВСИЧКО: S



Приложение №20

СПИСЪК
на вакантните длъжности за войници във военно формирование 28000 -  Граф Игнатиево, за приемане на военна служба след

провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

№
по
ред

Наименование на вакантната 
длъжност Военно звание

Военно 
формирование и 

място за 
изпълнение на 

службата

Б
Р
0
й

Основни изисквания за заемане на длъжността

Специфични изисквания за 
заемане на длъжносттаМиннмално образование и 

квалификация

Минимално ниво 
на достъп до 

класифицирана 
информация

1
1 '

2 3 4 5 6 7 8
Младши авиомеханик Редник -  1-ви клас 

Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

28000 -  Граф 
Игнатиево

3 Средно образование Поверително Не се изисква

2 Младши електромеханик Редник -  1-ви клас 
Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

28000 -  Граф 
Игнатиево

i Средно образование За служебно 
ползване

Не се изисква

3 Младши мсханик-водач Редник -  1 -ви клас 
Редник -  2-ри клас 
Редник — 3-ти клас

28000 -  Граф 
Игнатиево

1 Средно образование За служебно 
ползване

Свидетелство за управление 
на МПС, категория „С”

4 Младши специалист по 
поддръжка на войсковия район

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

28000-1 раф 
Игнатиево

1 Средно образование За служебно 
ползване

Не се изисква

5 Младши охранител Редник -  1-ви клас 
Редник-2-ри клас 
Редник — 3-ти клас

28000 -  Граф 
Игнатиево

4 Средно образование За служебно 
ползване

Не се изисква

6 Младши шофьор Редник -  1-ви клас 
Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

28000 -  Граф 
Игнатиево

4 Средно образование За служебно 
ползване

Свидетелство за управление 
на МПС, категория „С”

ВСИЧКО: 14



Приложение №21

на вакантните длъжности за войници във военно формирование 44510 София, за приемане на военна служба след провеждане на 
конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

СПИСЪК

Военно
Б
Р
0
S

Основни изисквания за заемане на длъжността
№
110

ред

Наименование на вакантната
ДЛЪЖНОСТ Военно звание

формирование и 
място за 

изпълнение на 
службата

Минимално образование и 
квалификация

Минимално ниво 
на достъп до 

класифицирана 
информация

Специфични изисквания за 
заемане на длъжността

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Младши оператор Редник — 1-ви клас 

Редник -  2-ри клас 
Редник -  3-ти клас

44510 -  София 4 Средно образование Секретно Не се изисква

ВСИЧКО: 4


