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ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА ПРИЕМАНЕ  

НА ВОЙНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОЛЕЖИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА 

СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ) 

 

Раздел I 

 

УСЛОВИЯ  

И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

  Чл. 1. С тази наредба се определят условията и реда за приемане на 

войници в Професионалните колежи за обучение на сержанти (старшини).  

Чл. 2. (1) В Професионалния колеж за обучение на сержанти – гр. Велико 

Търново, се приемат войници от Министерството на отбраната, структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, за 

обучение по следните специалности: 

1. Секция „Сухопътни войски” – гр. Велико Търново: 

а) командване на войскови единици до взвод; 

б) експлоатация и ремонт на автомобилна и бронетанкова техника;  

в) експлоатация и ремонт на артилерийска и оптическа техника. Работа с 

бойни припаси; 

г) експлоатация и ремонт на инженерна, химическа и специална техника;  

д) взривни технологии и неутрализиране на невзривени бойни припаси;  

е) експлоатация и ремонт на радиотехническа, информационна и 

компютърна техника; 

ж) логистика; 

з) обща и специализирана администрация.  

2. Секция „Военновъздушни сили” – гр. Долна Митрополия: 

а) експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника.  

б) експлоатация и ремонт на радиотехническа, информационна и 

компютърна техника (комуникационни, информационни и навигационни 

системи).  

в) обща и специализирана администрация. 

 (2) В Професионалния колеж за обучение на старшини – гр. Варна, се 

приемат войници от Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, за обучение по 

следните специалности: 

1. експлоатация и ремонт на корабни радио, радиотехнически и 

комуникационни устройства; 

2. експлоатация и поддръжка на корабни енергетични уредби; 



3. морско корабоводене; 

4. морски оръжия. 

(3) Формата на обучение в Професионалните колежи за обучение на 

сержанти (старшини) е редовна. 

(4) Успешно завършилите обучението в Професионалните колежи за 

обучение на сержанти (старшини) придобиват четвърта степен на 

професионална квалификация, присвоява им се военно звание „младши 

сержант” („старшина II степен”) и се назначават на сержантски (старшински) 

длъжности.  

Чл. 3. (1) До обучение в Професионалните колежи за обучение на 

сержанти (старшини) се допускат да кандидатстват войници, отговарящи на 

следните изисквания:  

1. да имат завършено средно образование;  

2. да са прослужили минимум 3 (три) години военна служба към момента 

на започване на обучението;  

3. да не изтърпяват някое от дисциплинарните наказания по чл. 244 от 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;  

4. да притежават разрешение за достъп до класифицирана информация с 

минимално ниво „поверително”. 

(2) В случай на липса на разрешение за достъп до класифицирана 

информация с ниво „поверително”, командира (началника) на военното 

формирование (ръководителя на структурата на пряко подчинение на 

министъра на отбраната) започва процедура по обикновено проучване  

съгласно разпоредбите по Закона за защита на квалифицираната информация. 

Чл. 4. (1) Ежегодно до 5 юни кандидатите за обучение в 

Професионалните колежи за обучение на сержанти (старшини), подават рапорт 

по команден ред до командващия на Съвместното оперативно командване, 

началника на вида въоръжена сила или формированието за подготовка, 

поддръжка и логистично осигуряване, а кандидатите от Министерството на 

отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, до 

ръководителя на съответната структура.  

(2) В рапорта се посочват:  

1. военното звание; 

2. трите имена на кандидата; 

3. длъжността, която заема; 

4. военнопощенския номер на военното формирование (структурата на 

пряко подчинение на министъра на отбраната); 

5. гарнизона, в който служи;  

6. специалността, за която кандидатства.  

(3) Към рапорта кандидатите прилагат следните документи:  

1. копие на дипломата за средно образование;  

2. медицинско свидетелство, издадено от съответната болнична база на 

Военномедицинска академия, която обслужва военното формирование 

(структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната), където служи 

кандидатът;  



3. кадровата справка за кандидата; 

4. становище на командира (началника) на военното формирование 

(структурата) за необходимостта от обучение на кандидата в Професионалния 

колеж за обучение на сержанти (старшини), длъжността, на която предлага да 

бъде назначен след успешно завършване на обучението и мнението на главния 

сержант (флагманския старшина) на военното формирование, съгласно 

(Приложение 1);  

5. копие на разрешението за достъп до класифицирана информация, с 

минимално ниво „поверително”, а в случаите, когато процедурата по 

издаването на разрешението не е приключила се прилага служебна бележка, 

удостоверяваща, че има разкрита процедура по неговото издаване;  

6. копия на други дипломи, свидетелства или удостоверения за 

придобита образователна и научна или образователно-квалификационна 

степен, друга квалификация, чуждоезикова подготовка или умения за работа с 

компютър, ако има такива. 

 

Раздел II 

 

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ,  

ДОПУСКАНЕ И ЗАПИСВАНЕ 

 

Чл. 5. Ежегодно до 10 юни командирите /началниците/ на военните 

формирования и ръководителите на съответните структури изпращат 

документите на кандидатите за обучение в Професионалните колежи за 

обучение на сержанти (старшини), както следва:  

1. в структурата по личния състав – за Съвместното оперативно 

командване, видовете въоръжени сили и формированията за подготовка, 

поддръжка и логистично осигуряване;  

2. в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на 

отбраната – за Министерството на отбраната и структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната. 

Чл. 6. Ежегодно до 20 юни се назначават комисии в състав - председател 

и членове - от 3 до 5 военнослужещи за допускане на кандидатите със 

заповеди на:  

1. командващия на Съвместното оперативно командване и началниците 

на видовите въоръжени сили и формированията за подготовка, поддръжка и 

логистично осигуряване за кандидатите от Българската армия;  

2. заместник-министъра на отбраната–за кандидатите от Министерството 

на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.  

Чл. 7. (1) Ежегодно до 01 юли комисиите по чл. 6:  

1. разглеждат документите на кандидатите за обучение;  

2. допускат кандидатите, като:  

а) всеки член на комисията допуска кандидатите по специалности в 

съответствие с броя на местата за обучение, съгласно Приложение 2;  



б) при допускането членовете на комисиите вземат предвид становището 

на командира (началника) по правомощия за назначаване на предлаганата 

длъжност и мнението на главния сержант (флагманския старшина) на военното 

формирование (там, където има назначен).  

3. за обучение в Професионалните колежи за обучение на сержанти 

(старшини) се предлагат допуснатите кандидати. 

(2) Комисиите изготвят протокол с допуснатите кандидати за обучение в 

Професионалните колежи за обучение на сержанти (старшини) - Приложение 

3, който се утвърждава, както следва:  

1. от командващия на Съвместното оперативно командване и от 

началниците на видовите въоръжени сили и формированията за подготовка, 

поддръжка и логистично осигуряване за кандидатите от Българската армия;  

2. от заместник-министъра на отбраната – за кандидатите от 

Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната.  

(3) В седемдневен срок след утвърждаване на протоколите, документите 

на недопуснатите кандидати се връщат с придружително писмо, в което се 

посочват мотивите за решението на комисиите по чл. 6.  

Чл. 8. Ежегодно до 10 юли утвърдените протоколи с допуснатите 

кандидати, се изпращат в структурата по управление на човешките ресурси 

към министъра на отбраната. 

Чл. 9. (1) Ежегодно до 30 юли структурата по управление на човешките 

ресурси към министъра на отбраната, изготвя заповед на министъра на 

отбраната за обявяване на приетите за обучение в Професионалните колежи за 

обучение на сержанти (старшини). 

 (3) За времето на обучение в Професионалните колежи за обучение на 

сержанти (старшини), войниците се извеждат в специален щат на министъра на 

отбраната на Република България и се водят на доволствие в структурата 

(военното формирование), в което са служили до момента. 

(4) Редът и начина за зачисляване на кадетите по време на обучението им 

в Професионалните колежи за обучение на сержанти (старшини) се 

регламентират в заповедта на министъра на отбраната.  

(5) Началникът (командирът) на структурата (военното формирование) 

подписва допълнителни споразумения с приетите за обучение военнослужещи 

за удължаване на срока на договора за военна служба, като вписват 

длъжността, на която випускникът ще бъде назначен след успешно завършване 

на обучението.  

Чл. 10. Учебната година в Професионалните колежи за обучение на 

сержанти (старшини) започва през месец септември.  

Чл. 11. В десетдневен срок след издаването на наредбата, директорът на 

дирекция „Връзки с обществеността”– МО да организира нейното публикуване 

в Интернет-страницата на Министерството на отбраната (www.mod.bg), в АИС 

на ръководния състав на Българската армия и вестник „Българска армия”.  

 

 

http://www.mod.bg/


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 142, ал. 1 от Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България.  

§ 2. Ръководителите на Основни програми да планират и да осигуряват 

финансовите средства за обучението на кадетите в Професионалните колежи 

за обучение на сержанти (старшини), в рамките на утвърдените им финансови 

квоти. 

§ 3. Контролът по изпълнението на настоящата наредба се възлага на 

директора на структурата по управление на човешките ресурси към министъра 

на отбраната.  

 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

АНЮ АНГЕЛОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

към чл. 4, ал. 3, т. 4  

 

СТАНОВИЩЕ 
 

 НА КОМАНДИРА (НАЧАЛНИКА) НА ВОЕННОТО ФОРМИРОВАНИЕ 

 

 

1. ..................................................................................................................................  

/звание, име, презиме и фамилия на кандидата / 

 

2. ..........................................................................................  

/военно формирование; структура/ 

 

3. ..............................................................................................  

/длъжност/ 

 

4. .......................................................................................................  

/придобити образование, квалификация / 

 

5. .................................................................................................................................. 

 /защо се предлага и длъжност, на която ще бъде назначен след завършване на 

обучението/  

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

Предлагам  

.......................................................................................................................................  

/звание, име, презиме,фамилия/ 

да кандидатства и се обучава в Професионалния колеж през учебната 

20..../20... г.  

......................................................  

/звание,подпис,фамилия/ 

  

* Мнение на главния сержант (флагманския старшина) за военното 

формирование:  

....................................................................................................................................... 

  

* Забележка: Изисква се мнение на главния сержант (флагманския старшина) 

само за военното формирование, където вече има назначени сержанти 

(старшини) на тази длъжност.  



Приложение 2  

към чл. 7, ал.1, т. 2, б.„а”  

 

 

Б Р О Й 

на местата за прием на обучаеми в Професионалните 

колежи за обучение на сержанти и старшини 

 

 

№ 

 

ПРОФЕСИЯ 

 

СПЕЦИАЛНОСТ 

 

БРОЙ ОБУЧАЕМИ  

I срок II срок ВСИЧКО 

1 2 3 4 5 6 

І. Професионален колеж за обучение на сержанти и старшини – В. Търново 

А. Секция „Сухопътни войски” – В. Търново 

1. Сержант– командир  Командване на войскови единици до взвод  30 30+20* 50 

2. 

 
Сержант – техник 

Експлоатация и ремонт на автомобилна и бронетанкова 

техника 
10 10+10* 20 

Експлоатация и ремонт на артилерийска и оптическа 

техника. Работа с бойни припаси 
5 5+5* 10 

Експлоатация и ремонт на инженерна, химическа и 

специално техника 
8 8+8* 16 

Взривни технологии и неутрализиране на невзривени 

бойни припаси 
10 10+10* 20 

Ремонт и експлоатация на радиотехническа, 

информационна и компютърна техника 
10 10+10* 20 

3. Сержант-логистик Логистика 10 10+10* 20 

4. Сержант – администратор  Обща и специализирана администрация  10 10+10* 20 

 Общо за секция „Сухопътни войски” 93 93+83* 176 



 Б. Секция „Военновъздушни сили” – Долна Митрополия    

1. 
Сержант – техник 

 

Експлоатация и ремонт на радиотехническа, 

информационна и компютърна техника 

(комуникационни, информационни и навигационни 

системи)  

 

10 10+10* 20 

Експлоатация и ремонт на зенитно въоръжение и 

радиолокационни станции. 
10 10+10* 20 

Експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна 

техника. 
10 10+10* 20 

Общо за секция „Военновъздушни сили” – Долна Митрополия 30 30+30* 60 

Общо за Професионалния колеж 123 123+113* 236 

І. Професионален колеж за обучение на старшини и сержанти – Варна 

1. 

Старшина за 

Военноморските сили – 

техник 

Експлоатация и ремонт на корабна техника: 
 

1.1. Експлоатация и ремонт на корабни радио, 

радиотехнически и комуникационни устройства. 

10 10 20 

1.2. Експлоатация и поддръжка на корабни енергетични 

уредби. 
10 10 20 

1.3. Морско корабоводене. 10 10 20 

1.4. Морски оръжия. 10 10 20 

Общо за Професионалния колеж за обучение на старшини и сержанти - гр. Варна 40 40 40 

 

Забележка: Със знак * са отбелязани възможния брой обучаеми през втория срок - за кандидатите завършили 
първи модул за сержанти с продължителност 3 месеца в Центъра за професионално обучение на сержанти към  НВУ 
„Васил Левски” – гр. Велико Търново.   
 



Приложение 3  

към чл. 7, ал. 2  

Рег. № _______________/______________20.... г.  

Екз. № ____  

 

УТВЪРЖДАВАМ:  

...............................................................................  

...............................................................................  

____/_________.20.... г.  

 

  

П Р О Т О К О Л 

 

 от заседанието на комисията във военно формирование ........................... за удостояване на военнослужещи от 

................................, кандидати за обучение в Професионалния колеж за обучение на сержанти и старшини - гр.  

........................ за придобиване на професионална квалификация по специалности от професионално направление 

„Военно дело и отбрана” през учебната 20..../20..... г.  

Днес ..............20.... г. комисия назначена със заповед № ........./.........20.... г. на .................................... в състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ........................................................  

ЧЛЕНОВЕ:  1. ........................................  

                     2. ........................................  

                     3..........................................  

                     4. ........................................  

                     5..........................................  

провери документите на кандидатите от ........................................... за обучение в Професионалния колеж за обучение на 

сержанти и старшини - гр.  ........................ за придобиване на професионална квалификация по специалности от 

професионално направление „Военно дело и отбрана” през учебната 20.../20... г. за съответствие с изискванията на чл. 

..... от Наредба № ....../.........2010 г. и тяхната комплектност съгласно чл. .......... от Наредба № ...../........2010 г.  

 



Комисията П P Е Д Л А Г А :  

1. Да бъдат удостоени следните военнослужещи:  

 

№ 

по 

ред 

 

Звание, име, 

презиме, 

фамилия. 

 

ЕГН 

 

Длъжност 

 
Поделение 

Образование 

и 

военна 

квалификация 

 

Ниво на 

разрешение 

за 

достъп до 

класиф. 

информация 

Ниво на 

владеене на 

английски 

език по 

STANAG 

6001 

1.        

2.        

  

2. Не се удостояват следните военнослужещи:  

2.1. Звание, име, презиме, фамилия – причини за неудостояването 
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