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НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА   

 

ПРОФЕСИЯ: СЕРЖАНТ (СТАРШИНА ЗА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ) – КОМАНДИР  

КОД: 863010 – ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ВОЕННО ДЕЛО И ОТБРАНА“ 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: КОМАНДИР, СЕРЖАНТ, ВОЕННОМОРСКИ,  

СИЛИ, ВОЕНЕН, ВОЙСКА , АРМИЯ, ФЛОТ 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДАДЕНАТА ПРОФЕСИЯ:  

НЯМА 

HTTP://WWW.MON.BG/ - СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО  

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

8630101 Командване на войскови единици до взвод – четвърта степен на професионална 

квалификация. Завършилият специалността добива умения, свързани с организацията и 

провеждането на основните видове подготовка в подразделенията на Българската армия, както и 

управлението и командването на войскови единици до взвод.  

 
 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА  

 

• Основни дейности – Сержантът (Старшина) управлява и командва малки подразделения (до 

взвод) в мирно и военно време, като оценява обстановката, взема решения, отдава заповеди и 

разпореждания. Ръководи бойните тактически действия на подразделението. Изпълнява 

дейности, свързани с планирането и осигуряването на подготовката и обучението на 

войниците и матросите. Организира и провежда учебни занятия и тренинги с подчинените от 

подразделението. Изготвя отчети за резултатите от проведеното обучение и за използваните 

по време на обучението материални средства (оръжие, боеприпаси, техника). Оценява и прави 

предложения за придобиване и повишаване квалификацията на своите подчинени. 

 

• Отговорности и задължения – Сержантът (Старшина) е отговорен за качественото и 

ефективното изпълнение на бойните задачи, провеждането на бойната подготовка с 

подчиненото му подразделение, за спазването на правилата за здравословни и безопасни 

условия на труд и опазването на околната среда. Отговаря за правилната експлоатация, 

обслужването и грижливото съхранение на зачисленото му въоръжение, техника и 

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията 
„Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“: 

Наредба № 9 от 11 юни 2009 г. за придобиване на квалификация по  професия "Сержант 

(Старшина за Военноморските сили) - командир". 



 

 
ОБЩЕСТВ ЕНА С ИГУ РНО СТ,  БЕЗОП АС НОС Т,  ВО ЕННО  

ДЕЛО И О ТБР АНА  

СЕРЖАНТ  (СТАРШИНА ЗА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ) – КОМАНДИР 

2 

снаряжение. Отговаря за подготовката, сигурността и опазването на здравето на своите 

подчинени. 
 

• Възможно работно време – Нормалната дневна продължителност на работното време е 8 

часа. При поемане на дежурство продължителността може да достигне до 24 часа. При 

дежурства, участие във военни учения, мобилизации, задгранични мисии и др. се налага 

сержантът (старшина)  да работи и в почивните и в празничните дни.  

 

• Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Закон за 

отбраната и въоръжените сили на Република България. 

  http://www.comd.bg/bg/acts/zakon-za-otbranata-i-vorzhenite-sili-na-republika-blgariya 

 

• Полезна информация – Важно е сержантът да спазва военната етика в ежедневната си работа с 

подчинените си.  
 

 ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА  

 

� Възможности за работа – Сержантът (Старшина за Военноморските сили) - командир, може 

да работи в поделенията на Българската армия и в други военизирани структури 

(формирования), свързани с националната сигурност, както и в съставите на многонационални 

екипи в страната и извън нея. Може да извършва дейности в областта на управлението и 

командването на войскови единици до взвод (командир на група, разчет, екипаж, отделение, 

взвод). 

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – При провеждане на стрелби и тактически 

занятия, както и при работа в бойни условия рискът за здравето и сигурността е много висок. 

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – В работата си сержантът (старшина за 

Военноморските сили) - командир, използва: бойни припаси и имитационни средства, 

маскировъчни средства и материали, гориво-смазочни материали; работна документация - 

закони, правилници, наредби, инструкции, устави; схеми, топографски карти; учебни планове и 

програми за бойна подготовка, планове за занятия; документи, отчитащи движението на 

използваните материални средства; въоръжение; бойна и транспортна техника; оптически 

прибори, уреди и апарати; компютърна, изчислителна и комуникационна техника; 

автоматизирани системи за управление; полигонни съоръжения, тренажори и симулатори; 

макети и модели; униформено облекло и снаряжение; индивидуални средства за защита; 

средства за противохимическа и биологическа защита. 
 

� Възможности за допълнителни придобивки – В съответствие с нормите и разпоредбите в 

Българската армия. 
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ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ  

 

� Сфера на дейност – Сержантът (Старшина за Военноморските сили) – командир може да се 

реализира в сферата на военното дело и отбраната. 

 

� Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Придобилият четвърта 

степен на професионална квалификация по професията "Сержант (Старшина за 

Военноморските сили) - командир" може да постъпи на работа в Българската армия и в 

структурите на подчинение на министъра на отбраната на съответстваща на военното му 

звание длъжност. 

 

� Длъжности, които могат да се заемат   

• Военнослужещ, сержант  

 

� Възможности за кариерно развитие – Сержантът (Старшина за Военноморските сили) - 

командир може да продължи обучението си в курсове за професионална квалификация или в 

целеви курсове и да получи възможност за присвояване на звание "сержант" ("старшина I 

степен"), "старши сержант" ("главен старшина"), "главен сержант" ("флагмански старшина"), 

които му дават право да бъде назначен на длъжности съответно заместник-командир на взвод, 

главен сержант (флагмански старшина) на батальон (дивизион), полк, база, бригада 

(военноморска база) и др. 

 

� Професионални сдружения и организации –  

Български военноморски сили: http://www.navy.mod.bg/ 

  

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА  

 

• Необходими личностни качества – При упражняване на професията се изисква сержантът 

(старшина за Военноморските сили) - командир, да може да работи в динамична среда, да е 

издръжлив при изпълнение на еднообразни рутинни дейности; да е способен на бързо, 

адекватно и отговорно вземане на решения, концентрация на вниманието и наблюдателност; 

издръжливост на напрегната работа и стрес; комуникативност; дисциплинираност (готовност 

за точно и прецизно спазване на инструкции, указания и изисквания) и др. 

 

• Необходими знания и умения – Сержантът (Старшината) трябва да притежава умения за: 

организиране на колективна трудова дейност, упражняване на контрол и оценяване на 

дейността на други хора, умения за справяне с критични ситуации, готовност и умение за 

работа в екип, проява на гъвкавост при прилагане на различни лидерски стилове, спазване на 

военно-професионалната етика.  

 

• Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за 

придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено средно 
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образование.  

За обучение по професията 863010 „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“ 

с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация се изисква кандидатите за 

обучение (войници и матроси) да имат прослужени три години военна служба. 

 

• Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в Професионални сержантски колежи 

към Министерството на отбраната. 

• Учебни предмети, които се изучават – Учебният план включва учебни предмети за обща, 

отраслова и специфична професионална подготовка. Изучават се компютърни технологии и 

чужди езици, стопански, правни и социални науки, общовойскови дисциплини (строева 

подготовка, огнева подготовка, физическа подготовка) и др. Предвидени са часове и за 

практическо обучение. 

 

• Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална 

квалификация – теория на професията и практика на професията. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007 – 2013 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 

„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” 
BG051PO001-4.3.02-0001 

Линкове към полезна информация 

http://www.md.government.bg/bg/doc/podzakonovi_aktove/20100401_H11.pdf- Наредба № Н – 

11/01.04.2010 г. за условията и реда за приемане на войници в професионалните колежи за 

обучение на сержанти (старшини) 

http://www.naval-acad.bg/Kolej/index.html 

http://www.mon.bg/ - Регистри, Регистър на акредитираните висши училища 

 


