
 

 

З А П О В Е Д  

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

05.04.2017 г.       № ОХ-330     София 
 

Съдържание: Обявяване на броя места за прием на военнослужещи, за 

обучение като кадети в Професионалните сержантски 

(старшински) колежи за учебната 2017/2018 година. 

На основание чл. 31, ал. 1 и чл. 26, т. 15 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България и във връзка с изпълнение на чл.3 

и чл. 4 от Наредба № Н-17/22.12.2015 г. за условията и реда за приемане на 

сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в професионалните 

сержантски (старшински) колежи 

З А П О В Я Д В А М: 

I. Обявявам броя места за прием на военнослужещи за обучение в 

Професионален сержантски колеж към Национален военен университет 

„Васил Левски” – гр. Велико Търново за учебната 2017/2018 г., като кадети: 

 

1. По специалността „Командване на войскови единици до взвод” в 

редовна форма на обучение – 40 места по квоти, както следва: 

 

       1.1. За Командване Сухопътни войски – 12 места; 

       1.2. За Командване на Военновъздушните сили – 8 места; 

 1.3. За Съвместно командване на силите – 6 места; 

 1.4. За 68 бригада Специални сили – 4 места; 

 1.5. За Националната гвардейска част – 4 места; 

 1.6. За Стационарна КИС – 3 места; 

 1.7. За Национален военен университет „Васил Левски“ – 2 места; 

 1.8. За Централен артилерийски изпитателен полигон – 1 място. 

 2. По специалността „Експлоатация и ремонт на артилерийска и 

оптическа техника. Работа с бойни припаси” в редовна форма на обучение – 

15 места по квоти, както следва: 

2.1. За Командване Сухопътни войски – 6 места; 

2.2. За Командване на Военновъздушните сили – 5 места; 

2.3. За Съвместно командване на силите – 3 места; 

2.4. За Централен артилерийски изпитателен полигон – 1 място; 

 



 

 

 3. По специалността „Експлоатация и ремонт на инженерна, химическа и 

специална техника” в редовна форма на обучение – 15 места по квоти, както 

следва: 

 3.1. За Командване Сухопътни войски – 9 места; 

 3.2. За Съвместно командване на силите – 4 места; 

 3.3. За Стационарна КИС – 2 места. 

4. По специалността „Експлоатация и ремонт на радиотехническа, 

информационна и компютърна техника” в редовна форма на обучение – 15 

места по квоти, както следва: 

4.1. За Командване Сухопътни войски – 5 места; 

4.2. За Командване на Военновъздушните сили – 4 места; 

4.3. За Съвместно командване на силите – 3 места; 

4.4. За Стационарна КИС – 3 места. 

5. По специалността „Експлоатация и ремонт на АБТТ” в редовна форма 

на обучение – 15 места по квоти, както следва: 

5.1. За Командване Сухопътни войски – 5 места; 

5.2. За Командване на Военновъздушните сили – 4 места; 

5.3. За Съвместно командване на силите – 3 места; 

5.4. За Централно военно окръжие – 2 места; 

5.5. За Стационарна КИС – 1 място. 

6. По специалността „Експлоатация и ремонт на авиационна и 

навигационна техника” модул 1 – „Авиационна техника” в редовна форма на 

обучение – 7 места по квота за Командване на Военновъздушните сили. 

7. По специалността „Експлоатация и ремонт на авиационна и 

навигационна техника” модул 2 – „Комуникационни, информационни и 

навигационни системи” в редовна форма на обучение – 7 места по квота за 

Командване на Военновъздушните сили. 

8. По специалността „Устройство и експлоатация и ремонт зенитно-

ракетни комплекси и радиолокационни станции” модул 2 – „Устройство и 

експлоатация и ремонт зенитно-ракетни комплекси и радиолокационни 

станции – за Военновъздушните сили” в редовна форма на обучение – 7 

места по квота за Командване на Военновъздушните сили. 

II. Обявявам броя места за прием на военнослужещи за обучение в 

Професионален старшински колеж към Висше военноморско училише 

„Никола Йонков Вапцаров” – гр. Варна за учебната 2017/2018 г., като кадети: 

 1. По специализация „Морско корабоводене”: 

 1.1. В редовна форма на обучение – 5 места по квота за Командване на 

Военноморските сили. 



 

 

 1.2. В задочна форма на обучение – 10 места по квота за Командване на 

Военноморските сили. 

 2. По специализация „Експлоатация и поддръжка на корабни радио, 

радиотехнически и комуникационни устройства”: 

 2.1. В редовна форма на обучение – 5 места по квота за Командване на 

Военноморските сили. 

 2.2. В задочна форма на обучение – 10 места по квота за Командване на 

Военноморските сили. 

 3. По специализация „Морски оръжия”: 

 3.1. В редовна форма на обучение – 5 места по квота за Командване на 

Военноморските сили. 

 3.2. В задочна форма на обучение – 10 места по квота за Командване на 

Военноморските сили. 

4. По специализация „Експлоатация и поддръжка на корабни енергетични 

уредби”: 

4.1. В редовна форма на обучение – 5 места по квота за Командване на 

Военноморските сили. 

4.2. В задочна форма на обучение – 10 места по квота за Командване на 

Военноморските сили. 

III. Рапортите за кандидатстване на военнослужещите за обучение като 

кадети в Професионалните сержантски (старшински) колежи за учебната 

2017/2018 г. да се подават по команден ред, в съответствие с изискванията на 

Наредба № Н-17/22.12.2015 г. в срок до 05.06.2017 година. 

IV. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността” в тридневен 

срок от издаването на заповедта да организира публикуването й на интернет 

страницата на Министерството на отбраната. 

V. Началникът на Комуникационно-информационния център в 

тридневен срок от издаването на заповедта да организира публикуването й в 

АИС на БА. 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция 

„Управление на човешките ресурси”. 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

СТЕФАН ЯНЕВ 

 
 


