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НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА   

 

ПРОФЕСИЯ: СЕРЖАНТ (СТАРШИНА ЗА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ) – ИНСТРУКТОР  

СКОД: 863050 – ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ВОЕННО ДЕЛО И ОТБРАНА“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ИНСТРУКТОР, 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 

 

8630501 Инструкторска дейност по общовойскова и специална подготовка – четвърта степен на 

професионална квалификация. Завършилият специалността може да планира и организира 

обучението на войници (матроси); да провежда учебни занятия; да оценява и отчита резултати; да 

управлява тактически действия; да упражнява дисциплинарна власт и да организира ежедневната 

дейност на подразделението, което обучава и др. 
 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА  

 

• Основни дейности – Сержантът (Старшината за Военноморските сили) – инструктор 

организира и провежда обучение на личен състав и малки подразделения (до взвод) в мирно и 

военно време в предметната област, която преподава като използва подходящи 

образователни стратегии, методи и техники, които дават оптимален резултат в тази област; 

подбира и планира подходящите методи, средства, материали и образователен 

инструментариум за постигане на поставените цели и стандарти на обучение; планира 

осигуряването на подготовката и обучението с необходимите ресурси и материално-

техническа база в съответната предметна област; контролира, анализира, оценява и отчита 

резултатите от проведеното обучение и използваните по време на обучението материални 

средства (оръжие, боеприпаси, техника); спазва военно-професионалната и колегиална етика в 

ежедневната си работа и не допуска нарушаване на правата и накърняване на личното 

достойнство на обучаемите. 

 

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

Наредба № Н-15 от 25.05.2011 г.за придобиване на квалификация по професия " Сержант 

(Старшина за Военноморските сили) - инструктор ". 
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• Отговорности и задължения – Сержантът (Старшината за Военноморските сили) - инструктор 

е отговорен за качественото и ефективно провеждане на учебния процес с подчиненото му 

подразделение по видовете подготовки, спазването на правилата за здравословни и безопасни 

условия на труд и опазването на околната среда при изпълнение на служебните му 

задължения; правилната експлоатация, обслужването и грижливото съхранение на 

повереното му въоръжение, снаряжение и техника, както и поддържането на използваната 

материална база; сигурността и опазването на живота и здравето на своите обучаеми по време 

на учебни занятия и при други учебни форми и дейности, организирани от обучаващата 

институция. 

 

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

часа като при дежурство и провеждане на денонощни полеви занятия продължителността 

може да достигне до 24 часа. При даване на дежурства, участие във военни учения, 

мобилизации,задгранични мисии и др. се налага сержантът (старшината) да работи в 

почивните и в празничните дни.  

 

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

работа сержантът (старшината за Военноморските сили) - инструктор се ръководи от 

заповедите, разпорежданията, указанията на по-горестоящите в йерархията командири, от 

нормативните актове и учебната документация, свързани с организацията, съдържанието и 

провеждането на учебно-възпитателния процес, в който той е пряко ангажиран. 

 

• 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) - инструктор 

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

(формирования), включени в системата за образование и квалификация за нуждите на 

въоръжените сили, както и в съставите на многонационални екипи в страната и извън нея; да 

извършва дейности в областта на обучението по начална, общовойскова и специална 

подготовка и релевантно свързаното с тях възпитание на личния състав от обучаваните 

войскови единици. 

 

� 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 (старшината за 

Военноморските сили) - инструктор, използва: дидактически материали – помагала, каталози, 

макети и модели, схеми и топографски карти, видеофилми, слайдове, диапозитиви, програмни 

и мултимедийни продукти; работна документация – закони, правилници, наредби, инструкции, 

заповеди, устави; учебни планове и програми за бойна подготовка, планове за занятия;  

документи, отчитащи движението на използваните материални средства; въоръжение; бойна и 
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транспортна техника; оптически прибори, уреди и апарати; компютърна, изчислителна и 

комуникационна техника; автоматизирани системи за управление; полигонни съоръжения, 

тренажори и симулатори; учебна и магнитна дъска; бойни припаси и имитационни средства, 

маскировъчни средства и материали, гориво-смазочни материали; униформено облекло и 

снаряжение; индивидуални средства за защита; средства за противохимическа и биологическа 

защита. 
 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ  

 

� Сфера на дейност – Сержантът (Старшината за Военноморските сили) – инструктор 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) - инструктор" може да постъпи на работа във Въоръжените сили на 

Република България и в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната на 

длъжност, съответстваща на военното му звание. 

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Инструктор 

 

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

инструктор" 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"), „старшина" ("мичман"), които му дават 

право да заема длъжности съответно – заместник-командир на взвод, главен сержант 

(флагманскистаршина) 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 

(старшината за Военноморските сили) - инструктор, да притежава умения за пренагласа 

(работа при променящи се задачи и условия), издръжливост при изпълнение на еднообразни 

рутинни дейности; умения за бързо, адекватно и отговорно вземане на решения, 

концентрация на вниманието и наблюдателност; съобразителност, гъвкавост и способности за 

планиране и организиране на дейности; издръжливост на напрегната работа и стрес; спазване 

на обноските според военно-професионалната етика и поддържане на външен вид, отговарящ 

на изискванията за всички военнослужещи. 
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• Необходими знания и умения – При упражняване на професията се изисква сержантът 

(старшината за Военноморските сили) - инструктор, да притежава умения за устно и писмено 

изразяване; готовност и умение както за самостоятелна работа, така и за работа в екип; 

дисциплинираност (готовност за точно и прецизно спазване на инструкции, указания и 

изисквания); умение за работа с хора; организиране на колективна трудова дейност; 

упражняване на контрол и оценяване на дейността на други хора; умения за справяне с 

критични ситуации; проява на гъвкавост при прилагане на различни лидерски стилове. 

 

• Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за 

придобиване на степен на професионална квалификация е завършено средно образование. За 

обучение по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – инструктор“ 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, методика на обучението, 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 
 


