
УТВЪРЖДАВАМ:

ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА 
(П.)             АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ

Вид на квалификацията и наименование на курса Код на курса Период на обучение

І. РАЗДЕЛ ПЪРВИ
Курсове за длъжностна и допълнителна квалификация и преквалификация, провеждани на български език

2. НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „В. ЛЕВСКИ”
2.1. Факултет „Общовойскови”

2.1.1. Длъжностна квалификация
Командни курсове

1 „Командири на мотопехотни (танкови) роти” А-4-О234-232 4 уч. с. 03.10. - 28.10.2022 5
2 А-4-О4-233 4 уч. с. 07.11. - 02.12.2022 7

3 „Командири на роти за логистично осигуряване” А-4-О234-237 3 уч. с. 12.09. - 30.09.2022 8
Щабни курсове

4 А-5-О34-431 4 уч. с. 07.11. - 02.12.2022 11

Специализирани курсове
5 А-6-ОС-2345-533 5 уч. с. 

първа смяна 28.03. - 29.04.2022 22
втора смяна 17.10. - 18.11.2022 22

6 А-6-ОС-2345-534 1 уч. с. 

първа смяна 28.03. - 01.04.2022 9
втора смяна 17.10. - 21.10.2022 10
трeта смяна 11.07. - 15.07.2022 9

Извлечение от ПЛАН  №РД-39-15/ 23.07.2021 г.
ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ И ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА НА 

ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО 
ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПРЕЗ 2022 г.

№ по 
ред

Срок на 
обучение

Брой 
обучаеми

„Командири на разузнавателни роти, роти специални сили и роти 
СР и ЕВ”

„Началник и помощник-началник на секция за логистично 
осигуряване”

„Разузнаване, извличане, транспортиране и унищожаване на 
невзривени боеприпаси”

„Презаверка на свидетелство за „Разузнаване, извличане, 
транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси“



7 А-6-О23456-538 2 уч. с. 18.04. - 29.04.2022 12

2.1.2. Допълнителна квалификация
Целеви курсове

8 „Борба с тероризма” Д-8-О2345-608 2 уч. с. 17.10. - 28.10.2022 9
2.1.3. Курсове за преквалификация

9 П-10-O-1051 12 уч. с. 19.09. - 16.12.2022 9

2.2. Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
2.2.1. Длъжностна квалификация

Командни курсове
1 А-4-О34-254 2 уч. с. 17.10. - 28.10.2022 10

Специализирани курсове
2 А-6-О234-542 2 уч. с. 09.05. - 20.05.2022 16

2.2.2. Допълнителна квалификация
Целеви курсове

1 Д-8-621 4 уч. с. 12.09. - 07.10.2022 11

2 Д-8-СК6-628 2 уч. с. 17.10. - 28.10.2022 5

3 Д-8-СК6-629 3 уч. с. 03.10. - 21.10.2022 5

2.4. Департамент „Чуждоезиково обучение и физическа подготовка” - гр. Велико Търново

Езикови курсове
1 „Гръцки език – ІІ ниво” Д-9Г2-670 18 уч. с. 15.08. - 16.12.2022 5
2 „Турски език – І ниво”                        Д-9Т1-670 18 уч. с. 15.08. - 16.12.2022 7
3 Д-9А2Сп-670 4 уч. с. 14.03. - 08.04.2022 12

4 Д-9А3Сп-670 4 уч. с. 14.03. - 08.04.2022 12

„Предупреждаване, докладване, моделиране и оценка на ядрената, 
химическата и биологичната обстановка”

„Новоназначени офицери, завършили граждански висши 
училища” 

„Командири на зенитно-ракетни батареи и началници на групи от 
ЗРДн“ 

„Обучение на военнослужещи и цивилни служители, работещи по 
отчета и планирането на личния състав”

„Информационни технологии в административната дейност” 
(„Информатика“)

„Извършване на регламентирани работи, техническо обслужване 
и контрол на техническото състояние на изделие 9К32М с 
контролно-проверовъчна машина 9В810М”

„Извършване на регламентирани работи, техническо обслужване 
и контрол на техническото състояние на изделие 9К113М с 
контролно-проверовъчна машина 9В838/9В871М”

„Специализиран курс по английски език за усъвършенстване на 
продуктивните умения: писане и говорене” – за 2 ниво

„Специализиран курс по английски език за усъвършенстване на 
продуктивните умения: писане и говорене” – за 3 ниво



2.5. Департамент „Чуждоезиково обучение” – гр. Шумен
Езикови курсове

1 „Английски език – подготвително ниво” Д-9А0-670 16 уч. с. 
първа смяна 21.02. - 10.06.2022 18

втора смяна 22.08. - 09.12.2022 17
2 „Английски език – І ниво” Д-9А1-691 16 уч. с. 

първа смяна 21.02. - 10.06.2022 13

втора смяна 22.08. - 09.12.2022 12
3 „Английски език – ІІ ниво” Д-9А2-691 16 уч. с. 

първа смяна 21.02. - 10.06.2022 18

втора смяна 22.08. - 09.12.2022 17
4 „Английски език – ІІІ ниво” Д-9А3-691 16 уч. с. 

първа смяна 21.02. - 10.06.2022 5

втора смяна 22.08. - 09.12.2022 5
5 „Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 2“ Д-9АП2-972 4 уч. с. 03.10. - 28.10.2022 10
6 „Английски език – Слушане - ІІ ниво“ Д-9АСП-681 4 уч. с. 13.06. - 08.07.2022 8

2.6. Професионален сержантски колеж
2.6.1. Секция "Сухопътни войски" - гр. Велико Търново

2.6.1.1. Длъжностна квалификация

Командни курсове

1 A-4-C23-320 4 уч. с. 

първа смяна 10.01. - 04.02.2022 30

втора смяна 09.05. - 03.06.2022 30

трета смяна 17.10. - 11.11.2022 30

2 A-4-C34-340 2 уч. с. 

първа смяна 10.01. - 21.01.2022 20

втора смяна 09.05. - 20.05.2022 20

трета смяна 17.10. - 28.10.2022 24

3 A-4-C345-360 4 уч. с. 27.06. - 22.07.2022 13

„За длъжност „Заместник-командир на взвод” и приравнени и 
военно звание „Старши сержант“

„За длъжност „Логистик на рота” и приравнени и военно звание 
„Старши сержант“

„За длъжност „Командир на взвод” и приравнени и военно звание 
„Офицерски кандидат“



4 A-4-C34-341 1 уч.с. 16.05. - 20.05.2022 12

Специализирани курсове
5 „За длъжност „Инструктор по общовойскова подготовка“ А-6-С345-381 4 уч. с. 27.06. - 22.07.2022 4
6 A-7-C34-400 3 уч. с. 

първа смяна 10.01. - 28.01.2022 25

втора смяна 27.06. - 15.07.2022 27

7 A-7-C45-401 2 уч. с. 23.05. - 03.06.2022 32

8 „За военно звание „Офицерски кандидат” на командна длъжност“ A-6-C4-382 2 уч. с. 24.01. - 04.02.2022 7

9 A-6-C4-384 2 уч. с. 27.06. - 08.07.2022 12

10 А-6-С1,2-385 4 уч. с. 

първа смяна 10.01. - 04.02.2022 30
втора смяна 09.05. - 03.06.2022 30
трета смяна 27.06. - 22.07.2022 30

11 A-6-C1,2,3,4, К1,2-389 2 уч. с. 23.05. - 03.06.2022 8

12 A-6-C1,2,3,4, К1,2-390 2 уч. с. 17.10. - 28.10.2022 5

13 A-6-C123-К12-382 2 уч.с. 14.11. - 25.11.2022 6

14 „Подготовка на специалисти по придвижване и транспорт“ А-6-C1234,К12-396 3 уч.с. 17.10. - 04.11.2022 8
2.6.1.2. Допълнителна квалификация

Целеви курсове
15 Д-8-С12345-600 2 уч.с. По план на СлВП 50

„Начална подготовка за заемане на длъжности в структурите на 
НАТО“ (NATO NCO Orientation Course) – за сержанти и войници

„За длъжност „Главен сержант на рота (батарея)” и военно звание 
„Старшина“

„За длъжност „Главен сержант на батальон (дивизион)” и военно 
звание „Старшина“

„За военно звание „Офицерски кандидат” на логистични и 
технически длъжности“

„Подготовка на сержанти за придобиване на професионални 
компетенции, даващи възможност за повишаване във военно 
звание „Сержант“ 

„Подготовка на специалисти по съхранение на инженерни 
боеприпаси” – за сержанти, войници и цивилни служители“ 

„Подготовка специалисти по съхранение на технически средства 
за ядрена, химическа и биологическа защита” – за сержанти, 
войници и цивилни служители“

"Специалисти за работа с дезинфекционно-душов автомобил 
(ДДА)" 

"Първоначално професионално обучение на пожарникар, той и 
водач на специален автомобил"



2.6.2. Секция "Артилерия и ПВО" - гр. Шумен
2.6.1.2. Длъжностна квалификация

Специализирани курсове
16 А-6-С1,2-385 4 уч. с. 

четвърта смяна 17.10. - 11.11.2022 30
17 A-6-C1,2,3,4, К1,2-386 4 уч. с. 09.05.- 03.06.2022 20

18 A-6-C1,2,3,4, К1,2-387 2 уч. с. 24.01. - 04.02.2022 9

19 A-6-C1,2,3,4, К1,2-388 2 уч. с. 10.01. - 21.01.2022 9

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ 
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОТБРАНАТА"

(П.) ЛЮДМИЛ МИХАЙЛОВ
20.07.2021 г.

Вярно с оригинала!

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ"

___.___ .2021 г.                                       СОНЯ ЗАРОВА

„Подготовка на сержанти за придобиване на професионални 
компетенции, даващи възможност за повишаване във военно 
звание „Сержант“ 

„Подготовка на майстор по ремонта на въоръжение – за сержанти, 
войници и цивилни служители“ 

„Подготовка на специалисти по съхранение на въоръжение – за 
сержанти, войници и цивилни служители“ 

„Подготовка на специалисти по съхранение на класически 
боеприпаси” – за сержанти, войници и цивилни служители“ 


