
О Б Я В А 
за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба 

Със заповед № ОХ-682/25.07.2019 г., на министъра на отбраната на Република България са 

обявени 3 (три) за офицери, 5 (пет) за сержанти и 10 (десет) вакантни длъжности за войници 

в НВУ „В. Левски“, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба  (кадрова 

военна служба), както следва: 
I . За в.ф. 52400 – В. Търново: 

1. За офицери: 
 Началник на отделение „Планиране и управление на ресурсите и обществени поръчки”- 1(една) длъжност. 

 Помощник-началник на отделение в отделение „Логистика” ”- 2(две) длъжности. 

2 . За сержанти: 
 Главен инструктор-специалист в Професионален сержантски колеж в отделение „Танкисти” на секция 

„Сухопътни войски” в Професионален сержантски колеж - 1(една) длъжност. 

 Старши инструктор-специалист в професионален сержантски колеж в отделение Артилерия и ПВО” на 

секция „Сухопътни войски” в Професионален сержантски колеж- 1(една) длъжност. 

 Оръжеен майстор в отделение „Ремонт на специална техника” на взвод„Ремонт на техника” в рота 

„Осигуряване на учебния процес и логистика- 1(една) длъжност. 

 Радиомайстор в отделение „Ремонт на автотракторна и бронетанкова техника” на взвод „Ремонт на техника” 

в рота „Осигуряване на учебния процес и логистика” - 1(една) длъжност. 

3. За войниции: 

  Специалист по КЕИ и инженерно имущество в отделение „Логистично осигуряване” на секция „Сухопътни 

войски” в Професионален сержантски колеж- 1(една) длъжност. 

 Шофьор в отделение „Специална техника” на взвод „Осигуряване на учебния процес” в рота „Осигуряване на 

учебния процес и логистика” - 2(две) длъжности. 

 Механик-водач в отделение „Бронетанкова техника” на взвод „Осигуряване на учебния процес” в рота 

„Осигуряване на учебния процес и логистика - 1(една) длъжност. 

 Механик-регулировчик в отделение „Ремонт на специална техника” на взвод „Ремонт на техника” в рота 

„Осигуряване на учебния процес и логистика - 1(една) длъжност. 

 Специалист по ремонт на специална техника в отделение „Ремонт на специална техника” на взвод „Ремонт 

на техника” в рота „Осигуряване на учебния процес и логистика” - 2(две) длъжности  

 Механик-водач в Евакуационно отделение на взвод „Съхранение, осигуряване и евакуация” в рота 

„Осигуряване на учебния процес и логистика” - 1(една) длъжност. 

 Механик-водач в Евакуационно отделение на взвод „Съхранение, осигуряване и евакуация” в рота 

„Осигуряване на учебния процес и логистика 1(една) длъжност. 

 

II. За в.ф. 52520 – Шумен: 

1 . За сержанти: 
        Началник на отделение „Съхранение и експлоатация на въоръжение, техника и боеприпаси” във взвод 

„Съхранение, осигуряване и поддръжка” на служба „Логистично осигуряване” във факултет „Артилерия, ПВО и 

КИС” колеж - 1(една) длъжност. 

2. За войниции: 

 Механик-водач в отделение „Съхранение и експлоатация на въоръжение, техника и боеприпаси” на взвод 

„Съхранение, осигуряване и поддръжка” в служба „Логистично 

осигуряване” на факултет „Артилерия, ПВО и КИС” - 1(една) длъжност. 

Срок за подаване на заявленията – до 13.08.2019г.; 
Повече информация може да получите от офиса за водене на военен отчет към общината или на   телефон: 0888/ 

321 253, както от сайтовете на:     Централно военно окръжие : www.comd.bg  и 

                                                          Министерство на отбраната : www.mod.bg  

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, 

бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764,  

където се подават необходимите документи. 
 

 

 

              ЦЕНТРАЛНО  ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ДОБРИЧ 

9300, гр.Добрич, бул. „Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058 664764 

http://www.comd.bg/
http://www.mod.bg/

