ЗАПОВЕД
НА
МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
11.03.2019 г.

№ ОХ - 253

гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ: Обявяване
на
вакантни
длъжности
във
Военноморските сили за приемане на военна служба на
лица, завършили граждански средни или висши
училища в страната и в чужбина и определяне на
условията и реда за провеждане на конкурс
На основание чл. 26, т. 6, чл. 31, ал. 1, чл. 144, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), чл. 2, т. 3,
чл. 4, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ),

З А П О В Я Д В А М:
1. Обявявам 100 (сто) вакантни длъжности във военни формирования от
Военноморските сили, съгласно Приложение № 1, които следва да се заемат
след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили
граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
2. Определям командира на Военноморските сили за длъжностно лице,
отговорно за провеждане на конкурса.
3. Командирът на Военноморски сили да:
3.1. организира провеждането на конкурса, да определи критерии за
класиране на кандидатите и да следи за стриктното спазване на изискванията на
чл. 33, ал. 2 от ППЗОВСРБ, при предлагането на длъжности и назначаването на
класираните кандидати;
3.2. изготви обява, съгласно чл. 4, ал. 5 от ППЗОВСРБ, да изпрати същата
до Централното военно окръжие (ЦВО) за обявяване в Агенцията по заетостта
и до дирекция „Връзки с обществеността“ - МО за обявяване на Интернетстраницата на Министерство на отбраната;
3.3. направи заявка за необходимите му за конкурса варианти на тестове за
обща култура до началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Варна;
3.4. назначи комисия за допускане на кандидатите до участие в конкурса;
3.5. назначи комисия за провеждане на конкурса.
4. Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Варна да организира
разработването на тестове за обща култура.
5. Работата на комисиите по т. 3.4 и т. 3.5 да се ръководи от председатели,
които да се определят с акт на длъжностното лице по т. 2. Комисиите да
заседават в пълен състав.
6. За заседанията на комисиите по т. 3.4 и т. 3.5 да се изготвят протоколи,
които да се подписват от всички членове.
7. Членовете на комисиите да не разгласяват информацията, която им е
станала известна при провеждането на конкурса.

8. Конкурсът да се проведе при спазване на изискванията на чл. 141 от
ЗОВСРБ, раздел втори от ППЗОВСРБ, настоящата заповед и условията на
обявата по т. 3.2.
9. На конкурса могат да се явяват лица, които отговарят на условията на
чл. 141 от ЗОВСРБ.
10. Кандидатите за вакантните длъжности да подадат писмено заявление за
участие в конкурса до командира на Военноморски сили, чрез структурите на
ЦВО.
11. Заявленията на кандидатите по т. 10 да бъдат попълнени четливо, като
задължително да се посочва адрес за кореспонденция, телефонен номер и email. Към заявленията да се прилагат следните документи:
11.1. автобиография;
11.2. копия от документи за придобити образование, допълнителна
квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
11.3. копие на документ, удостоверяващ продължителността на
професионалния опит (ако притежават такъв);
11.4. декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от
ЗОВСРБ;
11.5. декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско
военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо);
11.6. съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4,
ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни);
11.7. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на
военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за
военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са
служили);
11.8. свидетелство за съдимост за работа в МО;
11.9. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на
военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по
Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че
са сключили договор за служба в доброволния резерв);
11.10. експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба,
издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към
Военномедицинска академия (ВМА);
11.11. копие от военноотчетната книжка (ако имат такава);
11.12. копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие,
че са изпълнявали такава);
11.13. други документи, свързани с изискванията за заемането на
длъжността.
12. Подаването на заявление за участие в конкурса, с приложени
документи от т. 11.1 до т. 11.6 и от т. 11.11 до т. 11.13 да се извършва лично от
всеки кандидат в структурите на ЦВО.
13. Началникът на ЦВО да организира чрез подчинените му структури:
13.1. изготвянето на документите от т. 11.7 до т. 11.10;
13.2. информирането на кандидатите за приемане на военна служба,
относно реда и условията за издаване на експертно решение, удостоверяващо
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годността за военна служба и протокол от оценката на психологичната
пригодност на кандидатите за военна служба;
13.3. изпращането на кандидатите, подали заявление по т. 10 до ВМА за
установяване годността им за военна служба от ЦВМК или в структурите към
нея, както и за установяване на психологичната им пригодност. При
преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение за
установяване годността им за военна служба, кандидатите да представят
документите, посочени в чл. 21 на Наредба № Н-6/13.02.2018 г. за
военномедицинска експертиза;
13.4. изпращането до длъжностното лице по т. 2 на заявленията на
кандидатите, попълнени и комплектувани с необходимите документи съгласно
изискванията на т. 11;
14. Началникът на ВМА да организира:
14.1. медицинското освидетелстване за годност за военна служба на
кандидатите за приемане на военна служба;
14.2. извършването на оценка на психологичната пригодност на
кандидатите за приемане на военна служба;
15. Комисията за допускане до участие в конкурса:
15.1. да извърши проверка на документите на кандидатите за военна
служба и да изготви поименен списък на кандидатите, който да съдържа трите
имена, ЕГН и адрес за кореспонденция или e-mail;
15.2. да допусне до конкурс кандидатите, които отговарят на условията на
конкурса;
15.3. да уведоми писмено на посочения адрес за кореспонденция или email допуснатите кандидати за датата и мястото на провеждане на конкурса;
15.4. да върне документите на кандидатите, които не са допуснати до
участие в конкурс, като мотивира отказа.
16. Комисията за провеждане на конкурса:
16.1. да проведе конкурса съгласно реда посочен в обявата за конкурса по
т. 3.2 от настоящата заповед;
16.2. след провеждането на конкурса да изготви протокол, в който
кандидатите да се класират в низходящ ред;
16.3. да уведоми писмено на посочения адрес за кореспонденция или email кандидатите за резултатите от конкурса;
16.4. да проведе беседи за предлагане на длъжности с кандидатите,
спечелили конкурса. За всяка проведена беседа да се изготви протокол,
подписан от председателя на комисията и от кандидата.
17. Командирът на Военноморски сили:
17.1. да организира връщането на документите на некласираните
кандидати след изтичане на сроковете по чл. 6, ал. 4 от ППЗОВСРБ;
17.2. да организира проучването за надеждност на класираните кандидати,
съгласно разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация;
17.3. след получаване на изискващото се разрешение за достъп до
класифицирана информация, оправомощените длъжностни лица да сключат
договори за военна служба, да приемат на военна служба, да присвоят или
обявят съответното военно звание по резерва, да назначат на длъжност
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класираните кандидати и да изпратят до началника на Централно военно
окръжие копие от заповедта за назначаване;
17.4. да организира отразяването в Автоматизираната система за
управление на човешките ресурси (АСУ на ЧР) и в Азбучните служебни карти
на военнослужещите, придобитата или притежаваната военноотчетна
специалност (ВОС), в съответствие със Списъка на военноотчетните
специалности на военнослужещите от въоръжените сили на Република
България (Приложение № 1 към МЗ № ОХ-157/20.02.2018 г.);
17.5. да организира въвеждането на резултатите от дейностите по
провеждане на конкурса в модул „Кандидати” от АСУ на ЧР;
17.6. да уведоми началника на отбраната и директора на дирекция
„Управление на човешките ресурси в отбраната“ за резултатите от проведения
конкурс, като за дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“
приложи и справка за комплектуването на длъжностите съгласно
Приложение № 2;
17.7. след встъпване в длъжност на приетите на военна служба
военнослужещи, изпълнявали военна служба/кадрова военна служба (ако има
такива), да изиска служебните им дела и азбучни служебни карти от
структурите, които ги съхраняват за по-нататъшно водене.
18. В изпълнение на чл. 9 от ППЗОВСРБ, приетите на военна служба
кандидати за вакантни длъжности да преминат курс за начална и специална
подготовка, с изключение на тези, които вече са преминали съответните
подготовки.
Изпълнението на заповедта възлагам на командира на Военноморски сили
и на началниците на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Военномедицинска академия и
Централно военно окръжие.
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ
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Приложение № 1

СПИСЪК
на вакантни длъжности за матроси (войници) от военни формирования на Военноморските сили, 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

1

2

I.
1
2
3

4

5

Младши охранител в охранителна
рота
Младши шофьор в отделение
товарни автомобили
Младши оператор на
криптографски средства в пост за
предварително криптиране
Строителен специалист в отделение
за ремонт и поддръжка на
специални обекти и казарменожилищен фонд
Младши екскаваторчик в отделение
„Пътно-строителни и позиционни
машини”

Военно
звание

Военно
формирование
и място за
изпълнение на
службата

Б
р
о
й

3

4

5

Основни изисквания на длъжността
Минимално ниво на
Минимално
достъп до
образование и
класифицирана
квалификация
информация
6

7

Специфични изисквания за заемане на
длъжността
8

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 34410 – ВАРНА (9 длъжности)
34410
Средно
Матрос
2
Поверително
Варна
образование
34410
Средно
Правоспособност за управление на МПС,
Матрос
3
Поверително
Варна
образование
категория „С“
Секретно,
34410
Средно
Матрос
1
NATO Secret,
Варна
образование
EU Secret
Матрос

34410
Варна

Матрос

34410
Варна

1

Средно
образование

Секретно

Професионална квалификация „дърводелец“
Свидетелство за управление на МПС
категория „В”

1

Средно
образование

Секретно

Правоспособност за управление на пътностроителни машини

1

3

4

5

6

7

8

Матрос

34410
Варна

1

Средно
образование

Секретно

Свидетелство за управление на МПС,
категория „С”; Свидетелство за управление
на верижен булдозер или БАТ

2

Младши булдозерист в отделение
6 „Пътно-строителни и позиционни
машини”

II.
1 Младши охранител в трети взвод

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54940 – ВАРНА (1 длъжност)

Матрос

54940
Бургас

1

Средно
образование

Поверително

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 44320 – ВАРНА (2 длъжности)
44320
Средно
Матрос
1
Поверително
с.Сенокос
образование
44320
Средно
Матрос
1
Поверително
с.Сенокос
образование
IV.
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54830 – ВАРНА (1 длъжност)
54830
Средно
Матрос
1
Секретно
Варна
образование
V.
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26870 – ВАРНА (1 длъжност)
Средно
образование
Специалност
„Геодезия“
26870
„Водно
Правоспособност за управление на МПС,
Матрос
1
Секретно
Варна
строителство“
категория „С“
„Пътно
строителство“
Строителство и
архитектура“
VI.
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26800 – ВАРНА (8 длъжности)
26800
Средно
Матрос
2
Поверително
Варна
образование
III.

Младши охранител във второ
охранително отделение
Младши охранител в трето
2
охранително отделение
1

1

Работник в склад в Домакинско
отделение

Топогеодезист, той и шофьор в
1 секция „Хидрографско
осигуряване”

1 Младши охранител

6

1

2
3
4

3

4

Матрос

26800
Варна
26800
Варна
26800
Варна

2

Младши радиомайстор в ремонтно
отделение
Младши шофьор в автомобилна
електростанция Е - 351
Младши шофьор във втора ВЧ
апаратна П-257-12
Младши шофьор в автомобилна
радиоприемна машина Р-161-ПУ

Матрос
Матрос

5

1
1
1

6

7

Средно
образование
Средно
образование
Средно
образование

Секретно
NATO Secret
Поверително
Поверително

8

Правоспособност за управление на МПС,
категория „С“
Правоспособност за управление на МПС,
категория „С“

Матрос

26800
Варна

1

Средно
образование

Поверително

Правоспособност за управление на МПС,
категория „С“

Младши шофьор в автомобилна
6 радиостанция Р - 140

Матрос

26800
Варна

1

Средно
образование

Поверително

Правоспособност за управление на МПС,
категория „С“

Младши шофьор в автомобилна
7 експедиция П - 91

Матрос

5

VII.
Младши администратор в
регистратура за национална
1
класифицирана и некласифицирана
информация
Техник по ремонта, той и шофьор в
група за съхранение и
2
поддържанена въоръжение и
техника и транспортно осигуряване
1 Шофьор агрегатчик
Младши шофьор в първо
1 транспортно зареждащо отделение
в транспортно зареждащ взвод
Младши шофьор в второ
2 транспортно зареждащо отделение
в транспортно зареждащ взвод

26800
Средно
Правоспособност за управление на МПС,
1
Поверително
Варна
образование
категория „С“
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32300 – ВАРНА (2 длъжности)

Матрос

32300
Галата

1

Средно
образование

Секретно

Матрос

32300
Галата

1

Средно
образование

Поверително

Правоспособност за управление на МПС,
категория „В“ или „С“

VIII. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28430 – ВАРНА (1 длъжност)
28430
Средно
Правоспособност за управление на МПС,
Матрос
1
Поверително
Каменар
образование
категория „С”
IX.
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 38010 – ВАРНА (3 длъжности)
Матрос

38010
Приселци

1

Средно
образование

Поверително

Правоспособност за управление на МПС,
категория „С“

Матрос

38010
Приселци

1

Средно
образование

Поверително

Правоспособност за управление на МПС,
категория „С“
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1

2

Младши пожарникар в
3 противопжарно отделение на
логистичен взвод
X.
Младши радиотелеграфист, той и
1 шофьор във взвод за специална
радиосвръзка
Шофьор - агрегатчик в свързочен
2
взвод
Младши шофьор в транспортно
3
отделение
4

Младши разузнавач в
разузнавателна група

5 Картечар в лодъчен екипаж
Младши радиомеханик в група
1 „Комуникационно, информационно
и навигационно осигуряване”
Младши охранител в група за
2
охрана
Младши моторист в моторна група
1 на електромеханична бойна част на
корвета
Младши моторист в моторна група
2 на електромеханична бойна част на
фрегата

3

4

5

6

7

8

Матрос

38010
Приселци

1

Средно
образование

Поверително

Правоспособност за управление на МПС,
категория „С“

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22580 – ВАРНА (15 длъжности)
Матрос

22580
Приселци

1

Средно
образование

Правоспособност за управление на МПС,
категория „В”

Правоспособност за управление на МПС,
категория „С”
Правоспособност за управление на МПС,
Матрос
2
Поверително
категория „С”
Да покрива медицинските стандарти за
22580
Средно
10
Матрос
Поверително
годност за парашутисти и за плавателен
Приселци
образование
състав щатни и нещатни водолази
Да покрива медицинските стандарти за
22580
Средно
Матрос
1
Поверително
годност за плавателен състав щатни и
Приселци
образование
нещатни водолази
XI.
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 36940 – ВАРНА (2 длъжности)
Матрос

22580
Приселци
22580
Приселци

Матрос

36940
Варна

1

1

Средно
образование
Средно
образование

Секретно

Средно
образование

Секретно

За служебно
ползване

36940
Средно
За служебно
1
Варна
образование
ползване
XII. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 38920 – ВАРНА (16 длъжности)
Да покрива медицинските стандарти за
38920
Средно
Матрос
2
Поверително
годност за плавателна служба на надводни
Варна
образование
кораби
Да покрива медицинските стандарти за
38920
Средно
Матрос
1
Поверително
годност за плавателна служба на надводни
Варна
образование
кораби
Матрос

8

1

3

4

Матрос

38920
Варна

7

8

2

Средно
образование

Поверително

Да покрива медицинските стандарти за
годност за плавателна служба на надводни
кораби

Матрос

38920
Варна

1

Средно
образование

Секретно
NATO Secret

Матрос

38920
Варна

1

Средно
образование

Поверително

Матрос

38920
Варна

1

Средно
образование

Поверително

Младши готвач в снабдителна
7 служба на фрегата

Матрос

38920
Варна

1

Средно
образование

Поверително

Младши сигналчик в свързочна
8 бойна част на корвета

Матрос

38920
Варна

1

Средно
образование

Поверително

Младши сигналчик в свързочна
9 бойна част на фрегата

Матрос

38920
Варна

1

Средно
образование

Поверително

Матрос

38920
Варна

1

Средно
образование

Поверително

Да покрива медицинските стандарти за
годност за плавателна служба на надводни
кораби

Матрос

38920
Варна

1

Средно
образование

Поверително

Да покрива медицинските стандарти за
годност за плавателна служба на надводни
кораби

3

4

5

6

2

Младши електротехник в
електротехническо отделение на
електромеханична бойна част на
корвета
Младши радиотелеграфист в група
радиотелеграфисти на свързочна
бойна част на фрегата
Трюмен машинист в трюмно
отделение на електромеханична
бойна част на корвета
Младши готвач в снабдителна
служба на корвета

Младши минен електро-техник в
минно-торпедна група на
10
артилерийска и минно-торпедна
бойна част на корвета
Торпеден електротехник в минноторпедна група на артилерийска и
11
минно-торпедна бойна част на
корвета

5

6

Да покрива медицинските стандарти за
годност за плавателна служба на надводни
кораби
Да покрива медицинските стандарти за
годност за плавателна служба на надводни
кораби
Да покрива медицинските стандарти за
годност за плавателна служба на надводни
кораби
Да покрива медицинските стандарти за
годност за плавателна служба на надводни
кораби
Да покрива медицинските стандарти за
годност за плавателна служба на надводни
кораби
Да покрива медицинските стандарти за
годност за плавателна служба на надводни
кораби

9

1

2

Младши минен електро-техник в
група за управление на
12
противоподводна бойна част на
фрегата
Младши миньор в отделение
13 миньори на противоподводна бойна
част на фрегата
Санитар в медицинска служба на
14 фрегата

3

4

Матрос

38920
Варна

5

6

1

Средно
образование

7

8

Поверително

Да покрива медицинските стандарти за
годност за плавателна служба на надводни
кораби

Да покрива медицинските стандарти за
Матрос
1
Поверително
годност за плавателна служба на надводни
кораби
Да покрива медицинските стандарти за
38920
Средно
Матрос
1
Поверително
годност за плавателна служба на надводни
Варна
образование
кораби
XIII. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22480 – БУРГАС (15 длъжности)

1

2

3

4

5

6

Младши оператор в секция
„Комуникационни и
информационни системи” в сектор
„Оперативен” на фрегата
Деловодител в „Административно
отделение” в сектор „Логистичен”
на фрегата
Младши оператор в секция
„Подводно и надводно наблюдение
и управление на стрелбата” в
сектор „Оперативен” на фрегата
Младши електротехник в
отделение „Електротехници” в
„Електромеханична секция” в
сектор „Технически” на фрегата
Младши моторист в
„Електромеханична секция” в
сектор „Технически” на фрегата
Помощник-турбинист в
„Електромеханична секция” в
сектор „Технически” на фрегата

Средно
образование

38920
Варна

Секретно
NATO Secret

Да покрива медицинските стандарти за
годност за плавателна служба на надводни
кораби

Матрос

22480
Бургас

2

Средно
образование

Матрос

22480
Бургас

1

Средно
образование

Матрос

22480
Бургас

4

Средно
образование

Матрос

22480
Бургас

1

Средно
образование

За служебно
ползване

Да покрива медицинските стандарти за
годност за плавателна служба на надводни
кораби

Матрос

22480
Бургас

1

Средно
образование

За служебно
ползване

Да покрива медицинските стандарти за
годност за плавателна служба на надводни
кораби

Матрос

22480
Бургас

1

Средно
образование

За служебно
ползване

Да покрива медицинските стандарти за
годност за плавателна служба на надводни
кораби

Поверително
Секретно
NATO Secret

Да покрива медицинските стандарти за
годност за плавателна служба на надводни
кораби
Да покрива медицинските стандарти за
годност за плавателна служба на надводни
кораби

10

1

3

4

5

6

7

8

Матрос

22480
Бургас

1

Средно
образование

За служебно
ползване

Да покрива медицинските стандарти за
годност за плавателна служба на надводни
кораби

Матрос

22480
Бургас

2

Средно
образование

За служебно
ползване

Да покрива медицинските стандарти за
годност за плавателна служба на надводни
кораби

Матрос

22480
Бургас

2

Средно
образование

За служебно
ползване

Да покрива медицинските стандарти за
годност за плавателна служба на надводни
кораби

2

Младши оператор на системи за
живучест в „Аварийно-спасително
7 отделение” в „Електромеханична
секция” в сектор „Технически” на
фрегата
Палубен моряк в „Палубна
команда” в „Щурманска секция” в
8 сектор „Оперативен” на фрегата
Работник склад в „Домакинско
отделение” в секция „Снабдяване и
9 обслужване” в сектор „Логистичен”
на фрегата

XIV. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 18360 – БУРГАС (3 длъжности)
Хидроакустик в отделение
„Хидроакустици” в
1
„Радиотехническа служба” на базов
миночистач
Младши електротехник в група
„Електротехници” в
2
„Електромеханична бойна част” на
базов миночистач
Трюмен машинист в отделение
„Трюмни машинисти” в
3
„Електромеханична бойна част” на
базов миночистач

Матрос

18360
Бургас

1

Средно
образование

Поверително

Да покрива медицинските стандарти за
годност за плавателна служба на надводни
кораби

Матрос

18360
Бургас

1

Средно
образование

Поверително

Да покрива медицинските стандарти за
годност за плавателна служба на надводни
кораби

Матрос

18360
Бургас

1

Средно
образование

Поверително

Да покрива медицинските стандарти за
годност за плавателна служба на надводни
кораби

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 56080 – ВАРНА (3 длъжности)
Да покрива медицинските стандарти за
56080
Средно
Матрос
2
Поверително
годност за плавателна служба на надводни
Варна
образование
кораби

XV.
Помощник-оператор в секция
1 „Наблюдение” на минен ловец

11

1

2

3

4

5

6

7

8

Помощник-оператор в секция
2 „Моторна” на минен ловец

Да покрива медицинските стандарти за
56080
Средно
Матрос
1
Поверително
годност за плавателна служба на надводни
Варна
образование
кораби
XVI. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28580 – ВАРНА (8 длъжности)
Младши моторист на учебноДа покрива медицинските стандарти за
28580
Средно
1 спомагателен кораб
Матрос
1
Поверително
годност за плавателна служба на надводни
Варна
образование
кораби
Рулеви-сигналчик, той и
Да покрива медицинските стандарти за
28580
Средно
2 щурмански електротехник на
Матрос
1
Поверително
годност за плавателна служба на надводни
Варна
образование
рейдов буксир
кораби
Трюмен машинист в отделение
Да покрива медицинските стандарти за
28580
Средно
3 ,,Трюмни машинисти” на танкерМатрос
1
Поверително
годност за плавателна служба на надводни
Варна
образование
бункеровчик
кораби
Младши водолаз, той и шофьор във
Да покрива медицинските стандарти за
28580
Средно
4 Втора водолазна група в ЦПВБС на Матрос
1
Поверително
годност за плавателна служба на надводни
Варна
образование
ВМС
кораби и водолазна дейност
Трюмен машинист в отделение
Да покрива медицинските стандарти за
28580
Средно
5 ,,Трюмни машинисти” на
Матрос
2
Поверително
годност за плавателна служба на надводни
Варна
образование
спасителен кораб
кораби
Младши моторист в отделение
Да покрива медицинските стандарти за
28580
Средно
6 ,,Мотористи” на спасителен кораб
Матрос
1
Поверително
годност за плавателна служба на надводни
Варна
образование
кораби
Рулеви-сигналчик в „Щурманска
Да покрива медицинските стандарти за
28580
Средно
7 бойна част” на спасителен кораб
Матрос
1
Поверително
годност за плавателна служба на надводни
Варна
образование
кораби
XVII. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140 – ВАРНА (2 длъжности)
Младши шофьор в
32140
Средно
Правоспособност за управление на МПС,
1 автотранспортно отделение
Матрос
2
Поверително
Варна
образование
категория „С“
XVIII. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 56070 – ВАРНА (1 длъжност)
Младши оператор в пост цифрови
1 комуникационни системи

Матрос

56070
Варна

1

Средно
образование

Секретно
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2
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XIX. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32890 – БУРГАС (3 длъжности)
Младши шофьор в
автотранспортно отделение на
1
транспортен взвод на автомобилна
служба
Младши шофьор в отделение
2 „Специални автомобили” в
автомобилна служба

Матрос

32890
Бургас

2

Средно
образование

Поверително

Правоспособност за управление на МПС,
категория „С“

Матрос

32890
Бургас

1

Средно
образование

За служебно
ползване

Правоспособност за управление на МПС,
категория „С + Е“

XX.
Корабен електромонтьор в цех за
1 ремонт на електрически машини и
механизми

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24830 – БУРГАС (1 длъжност)

Матрос

24830
Бургас

1

Средно
образование

Поверително

XXI. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26420 – БУРГАС (1 длъжност)
Войник за поддръжка, обслужване
26420
Средно
1
Матрос
1
Поверително
и охрана на войсковия район
Бургас
образование
XXII. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54960 – БУРГАС (1 длъжност)
Младши радиотелеграфист, той и
54960
Средно
Правоспособност за управление на МПС,
1
Матрос
1
Поверително
шофьор на радиостанция Р-71
Бургас
образование
категория „С “
XXIII. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 34590 – БУРГАС (1 длъжност)
Да покрива медицинските стандарти за
Младши моторист на моторен
34590
Средно
За служебно
1
Матрос
1
годност за плавателна служба на надводни
катер
Бургас
образование
ползване
кораби
ВСИЧКО
100
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