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Министерство на отбраната на Република България 

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ 

1606, гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИФИКАТА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ  

 

за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от 

Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили 

граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 

 

 

„Младши авиомеханик” – Изпълнява дейности по подготовката, 

експлоатацията, техническото обслужване и съхранението на летателните 

апарати. 

„Младши радиомеханик” – Длъжността е свързана с работа по 

комуникационно, информационна и навигационна техника. Отговаря за 

експлоатацията, поддръжката, регламентите и обслужването на техниката. 

„Младши оператор” – Специалности в областта на компютърни и 

информационни системи. Познава и умее да работи, обслужва и поддържа 

персонални компютри и периферни и мрежови устройства. Локализира, 

диагностицира и отстранява повреди и неизправности по тях. 

„Младши специалист по информационно осигуряване” – Необходимо е 

техническо образование и компютърна грамотност. Изпълнява дейности по 

обслужване и поддръжка на персонални компютри и периферни и мрежови 

устройства. 

„Младши електромеханик” – Изпълнява дейности по експлоатацията, 

ремонта и поддръжката на електрически системи и съоръжения с високо 

напрежение. 

„Младши оператор” – Участва в съставянето, отчитането и съхранението 

на документи по оформянето на всички операции свързани с движение и 

изменение на качественото (техническо) състояние на материални средства. Води 
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отчет за наличността на материалните средства. Подготвя отчети за състоянието 

им. 

„Младши оператор зрв” – Извършва оценка на техническото състояние 

на апаратурата с която ще работи. Участва в разчета по бойна работа на ЗРК 

(зенитно-ракетен комплекс) при откриване и съпровождане на цели. 

„Младши механик” – Изпълнява дейности по експлоатацията 

поддръжката, ремонта и съхранението на зачислената му автомобилна и 

инженерна техника. 

„Младши шофьор” – Отговаря за зачисления му автомобил, за неговата 

техническа изправност и постоянна готовност за използване по предназначение. 

„Шофьор-оператор” – Отговаря за зачисления му автомобил и агрегати, 

за тяхната техническа изправност и постоянна готовност за използване по 

предназначение. 

„Шофьор-агрегатчик” – Отговаря за зачисления му автомобил и 

агрегати, за тяхната техническа изправност и постоянна готовност за използване 

по предназначение. 

„Младши механик-водач” – Изпълнява дейности по експлоатацията 

поддръжката, ремонта и съхранението на зачислената му автомобилна и 

инженерна техника. 

„Шофьор-химик” – Извършва наблюдение на радиационната, 

химическата, биологическата (РХБ) и екологичната обстановка и поддържа 

постоянна готовност за защита на военнослужещите при РХБ заразяване и при 

възникване на крупни промишлени аварии и стихийни бедствия. Подготвя 

донесения, доклади и води отчетни документи за дейностите по подготовка. 

„Младши лаборант” – Извършва дейности по изследване химическия 

състав на течни и твърди материали. Изисква се задължителна правоспособност за 

лаборант. 

„Електро-механик акумулаторист” – Изпълнява дейности по 

експлоатацията, ремонта и поддръжката на електрически системи и съоръжения и 

поддръжка на авиационни батерии. 
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„Младши радиотелеграфист” – Длъжността е свързана с работа по 

комуникационно, информационна и навигационна техника. Отговаря за 

експлоатацията, поддръжката, регламентите и обслужването на техниката. 

„Младши планшетист” – Извършва нанасяне на маршрута на въздушните 

цели върху планшет в реално време. 

„Номер на ракетно-пускова установка” – Участва в тактически учения с 

бойни стрелби, в занятия по техническа и специална подготовка на разчетите на 

ракетно-пускови установки (РПУ) в „Огнева команда”. Извършва техническо 

обслужване и ремонт на РПУ. 

„Електромеханик-дизелист” – Отговаря за зачисления му автомобил и 

агрегати, за тяхната техническа изправност и постоянна готовност за използване 

по предназначение. 

„Химик-санитар” – Извършва наблюдение на радиационната, 

химическата, биологическата (РХБ) и екологичната обстановка и поддържа 

постоянна готовност за защита на военнослужещите при РХБ заразяване и при 

възникване на крупни промишлени аварии и стихийни бедствия. Подготвя 

донесения, доклади и води отчетни документи за дейностите по подготовка. 

„Помощник-мерач на картечница” – Участва в осъществяването на 

охраната и отбраната на района на военното формирование. Разпределението на 

служебното време за месеца е организирано и под формата на дежурство. 

„Младши стрелец зенитчик” – Оператор на преносим зенитно-ракетен 

комплекс (ПЗРК). Изпълнява дейности по експлоатацията, поддръжката и 

съхранението на зачисленото му въоръжение. 

„Техник по ремонт на електроагрегати и генератори” – Изпълнява 

дейности по експлоатацията, ремонта и поддръжката на електрически системи и 

генератори за електрозахранване на специалната техника. 

„Огняр” – Отговаря за изправността и готовността за работа на 

отоплителните системи във формированията и извършва техническото им 

обслужване. 

„Помощник-готвач” – Участва в дейности по приготвяне на храна за 

военнослужещите от формированието в служебно време и по време на учения. 
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„Работник в кухня” – Участва в дейности по приготвяне на храна за 

военнослужещите от формированието в служебно време и по време на учения. 

„Войник за поддръжка, обслужване и охрана на войсковия район” – 

Участва в охраната и отбраната на района на военното формирование. Следи за 

състоянието на войсковия район и прилежащия му казармен фонд и изпълнява 

съответните дейности по своевременното им почистване, поддържане, 

обслужване и възстановяване. 

„Младши охранител” – Участва в осъществяването на охраната и 

отбраната на района на военното формирование. Разпределението на служебното 

време за месеца е организирано и под формата на дежурство. 


