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НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: СЕРЖАНТ (СТАРШИНА ЗА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ) – ТЕХНИК  

КОД: 863030 – ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ВОЕННО ДЕЛО И ОТБРАНА“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ТЕХНИК, 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 

 

8630301 Експлоатация и ремонт на автомобилна и бронетанкова техникa – четвърта степен на 

професионална квалификация. Със завършване на специалността се придобиват компетентности 

за разпознаване на автомобилната и бронетанкова техника по видове, марки и предназначение; 

познание на двигатели с вътрешно горене; работа със схеми и конструктивни чертежи на машини; 

осъществяване на технически прегледи, ремонтни дейности и други технически обслужвания.  

 

8630302 Експлоатация и ремонт на инженерна, химическа и специална техника – четвърта степен 

на професионална квалификация. Със завършване на специалността се добива техническа 

компетентност за експлоатация, техническо обслужване и съхранение на инженерна, химическа и 

специална техника; способност за организация и контрол на дейностите по демонтаж, монтаж и 

диагностика на детайли, възли и т.н.; извършване на ремонтни дейности; водене на евакуационни 

дейности и т.н.  

 

8630303 Експлоатация и ремонт на радиотехническа, информационна и компютърна техника – 

четвърта степен на професионална квалификация. Със завършване на специалността се добива 

умение за работа с основните видове телекомуникационни системи, мрежи и терминали; 

изграждане и уплътняване  на телефонни канали и цифрови трактове; организиране на 

комуникационно-информационната поддръжка на системата за командване и управление в 

тактическите подразделения;  диагностика на техническо състояние и др.  

 

8630304 Експлоатация и ремонт на артилерийска и оптическа техника. Работа с бойни припаси 

– четвърта степен на професионална квалификация. Завършилият специалността организира, 

ръководи и контролира експлоатацията, техническото обслужване и съхранението на 

стрелковото оръжие, артилерийската материална част;  оптическите прибори и бойните припаси.  

 

8630305 Експлоатация и ремонт на зенитно въоръжение и радиолокационни станции – четвърта 

степен на професионална квалификация. Със завършване на специалността се добива умение за 

организиране, ръководене и контрол над експлоатацията, техническото обслужване, ремонта и 
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съхранението на зенитно въоръжение и радиолокационни станции; съхранение на материални 

средства и отчетни документи и т.н.  

 

8630306 Експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника – четвърта степен на 

професионална квалификация. Завършилият специалността извършва ремонт, техническо 

обслужване и техническа диагностика на състоянието на летателните апарати, на техните 

двигатели, механистични системи, въоръжението и т.н.; сглобява конструкцията на летателните 

апарати и системите за навигация и др.  

 

8630307 Експлоатация и ремонт на корабна техника – четвърта степен на професионална 

квалификация. Завършилият специалността организира, ръководи и контролира използването, 

ремонта, техническото обслужване, експлоатацията и съхранението на корабната техника и 

въоръжение. Той осигурява мореходността, непотопяемостта и безопасността на кораба.  

 

8630308 Взривни технологии и неутрализиране на невзривени бойни припаси – четвърта степен 

на професионална квалификация. Завършилият специалността открива, оценява и обезврежда 

нещатни и импровизирани взривни устройства; поддържа в техническа годност роботизирани 

системи и екипировка и т.н.   

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА  

 

• Основни дейности – Сержантът (Старшината за Военноморските сили) организира и 

контролира дейността на подчинения му личен състав по експлоатацията и ремонта на 

въоръжението и техниката (В и Т) и военнотехническото имущество (ВТИ); провежда 

обучението на войскова единица (група, отделение, екипаж, разчет); заявява и отчита 

материални средства, техника, въоръжение и боеприпаси. 

 

• Отговорности и задължения – Сержантът (старшината) – техник, отговаря за живота и 

здравето (своя и на подчинените си), за техниката, както и за опазване на живота и здравето 

на гражданите и околната среда. 

 

• Възможно работно време – Продължителността на работното време е в съответствие с 

изискванията на Закона за отбраната и въоръжените сили в Република България или правилата 

за работа в многонационални формирования. 

 

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

(Старшината) познава и спазва изискванията на основните нормативни документи в 

Българската армия – закони, правилници, заповеди, устави, наставления и други, съдейства за 

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

Наредба № 25 от 24 август 2010 г. за придобиване на квалификация по професия „Сержант 

(Старшина за Военноморските сили) – техник“ 
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изпълнение на служебните задължения, отговорностите и правата на военнослужещите и 

цивилните служители. 

 

• 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 (Старшината за Военноморските сили) – техник, може 

да работи в поделенията на Българската армия и други военизирани структури 

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

екипи в страната и извън нея. 

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия –  Сержантът (старшината) – техник, работи 

както на открито, така и на закрито при повишен риск. 

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – Сержантът (старшината) – техник, използва: 

въоръжение, военна техника, бойни припаси, взривни материали и пиротехнически средства, 

материали и консумативи, запасни части и принадлежности за ремонт (стационарни и 

подвижни), техническа и отчетна документация, колективни и индивидуални средства за 

защита, работно облекло и др. 

 

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

Българската армия. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ  

 

� Сфера на дейност – Сержантът (Старшината) работи в сферата на военното дело и отбраната. 

 

� Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Сержантът (Старшината) 

може да се реализира в Българската армия и други военизирани структури (български и/или 

международни). 

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Техник, механик 

• Техник-механик , автомобили и кари 

• Техник-механик, газови турбини 

• Техник-механик, двигатели с вътрешно горене 

• Техник-механик, дизелови двигатели 

• Техник-механик, тъкачно производство 

• Техник-механик, дискретни производства 
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• Техник-механик, измервателна техника 

• Техник, поддръжка на компютри 

• Техник, компютърни системи 

• Техник-механик, самолетна техника 

• Оператор, периферни устройства 

• Системен оператор 

• Оператор/координатор, мрежа от данни/база данни 

• Специалист, тестване софтуер 

• Оператор, морзов код /радист/, радиотелеграфист 

• Оператор, радиопредавателни съоръжения 

• Оператор, конструиране и технология на съобщителна апаратура 

• Оператор, радиосъоръжения /кораби/ 

• Оператор, радиосъоръжения /летателни средства/ 

• Оператор, радиосъоръжения /наземни/ 

• Оператор, радиотехника и телевизия 

• Оператор, стая с контролни съоръжения 

• Оператор, строителство и експлоатация на съобщителни системи 

• Оператор, съоръжения за пренос 

• Оператор, телеграфически съоръжения 

• Оператор, телекомуникационни съоръжения 

• Радиоелектроник за Световната морска система за бедствие и безопасност 

• Радиооператор за Световната морска система за бедствие и безопасност 

• Техник-механик, експлоатация и ремонт на самолети 

• Монтажник, самолетни конструкции 

• Монтьор, самолетни двигатели 

• Монтьор, сглобяване на самолети 

• Работник, ремонт на самолетни двигатели 

• Монтажник, корабни греди и рамки 

• Монтьор, корабно оборудване 

• Монтьор, котелно оборудване (котляр) 

• Монтьор, машинни инструменти 

• Корпусник, корабостроене и кораборемонт 

• Боцман, палубен 

• Кормчия, спасителна лодка 

• Кормчия, корабен 

• Лодкар 

• Машинен боцман 

• Моряк 

• Оператор, шлеп 

• Пазач, фар 

• Рулеви 

• Старши моряк 
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• Моряк-моторист 

• Бомбаджия /работник по взривяване/ 

• Отговорник, взривен склад 

• Пиротехник 

• Работник, пробиване на взривни дупки 

 

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

техник“ може да продължи обучението си в курсове за професионална квалификация или в 

целеви курсове и да получи възможност за присвояване на звание „сержант“ („старшина І 

степен“), „старши сержант“ („главен старшина“), „главен сержант“ („флагмански старшина)“, 

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

(и приравнени на нея), главен сержант (флагмански старшина) на батальон (дивизион), полк, 

база, бригада (военноморска база) и др. 

 

� Полезни връзки -  http://www.md.government.bg/bg/doc/podzakonovi_aktove/20100401_H11.pdf/- 

Наредба № Н – 11/01.04.2010 г. за условията и редът за приемане на войници в 

професионалните колежи за обучение на сержанти (старшини)  

�  

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА  

 

• Необходими личностни качества – Сержантът (Старшината) трябва да притежава лидерска 

компетентност; способност да организира ежедневната дейност на подразделението; 

педагогическа компетентност, за да организира и провежда учебни занятия и тренировки с 

подчинените си войници (матроси) и др. 

 

• Необходими знания и умения –  Сержантът (Старшината за Военноморските сили) – техник, 

трябва да умее да взема решения за дейностите на неговото ниво, да организира и 

контролира дейността на подчинения му състав, да работи в трудни условия. 

 

• Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за 

придобиване на степен на професионална квалификация по професията е  завършено средно 

образование. За обучение по професията 863030 „Сержант (Старшина за Военноморските 

сили) – техник“ с  придобиване на четвърта степен на професионална квалификация се изисква 

кандидатите за обучение (войници и матроси) да имат три прослужени години в Българската 

армия. Кандидатите за обучение по специалност 8630301 „Експлоатация и ремонт на 

автомобилна и бронетанкова техника“ да притежават правоспособност за управление на 

моторно превозно средство (МПС) от категория „С“, 

 

• 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, общовойскови дисциплини (строева подготовка, огнева подготовка, физическа 
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подготовка), техническа средства и системи, електроника, електротехника и др. 

професионално насочени дисциплини, в зависимост от специалността. 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 

http://www.navet.government.bg/ - Регистър на лицензираните центрове  за професионално 

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


