
НАРЕДБА № Н-17 от 22.12.2015 г. за условията и реда за 

приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за 

обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи 

Издадена от министъра на отбраната, обн., ДВ, бр. 8 от 

29.01.2016 г., в сила от 29.01.2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 7.10.2016 

г., в сила от 1.11.2016 г., бр. 63 от 17.07.2020 г., в сила от 17.07.2020 

г., бр. 55 от 2.07.2021 г., в сила от 2.07.2021 г. 

Раздел I 

Общи положения 

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за 

кандидатстване, допускане и приемане на сержанти (старшини) и 

войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски 

(старшински) колежи. 

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 – ДВ, бр. 63 от 2020 г., в 

сила от 17.07.2020 г., изм., бр. 55 от 2021 г. , в сила от 2.07.2021 г.)

 Сержанти (старшини) и войници (матроси), завършили 

професионалните сержантски (старшински) колежи, придобиват 

четвърта степен на професионална квалификация за професията 

"сержант". 

(2) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г., изм., 

бр. 55 от 2021 г. , в сила от 2.07.2021 г.)  

Командирите/началниците/ръководителите на административни 

звена от Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 

ежегодно до 20 февруари изпращат в структурата по управление на 

човешките ресурси към министъра на отбраната заявки за броя на 

необходимите през следващата учебна година места за обучение на 

военнослужещи като кадети по професии, специалности и форми на 

обучение, за придобиване на четвърта степен на професионална 

квалификация. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г., изм., 

бр. 55 от 2021 г. , в сила от 2.07.2021 г.) Структурата по управление 

на човешките ресурси към министъра на отбраната след обобщаване 

на заявките по ал. 2 ежегодно до 10 май представя на министъра на 
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отбраната проект на заповед, с която се обявяват заявения брой места 

по квоти за обучение на военнослужещи като кадети. 

 

Чл. 3. (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г., бр. 

55 от 2021 г. , в сила от 2.07.2021 г.) В Професионалния сержантски 

колеж към Националния военен университет "В. Левски" – Велико 

Търново, се приемат сержанти (старшини) и войници (матроси) от 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия за провеждане на 

обучение по следните професии от професионално направление 

"Военно дело и отбрана" и специалности: 

1. Секция "Сухопътни войски" – Велико Търново: 

а) професия "сержант (старшина за Военноморските сили) – 

командир", специалност "Командване на войскови единици до 

взвод"; 

б) професия "сержант (старшина за Военноморските сили) – 

командир", специалност "Командване на мотопехотни и 

разузнавателни формирования"; 

в) професия "сержант (старшина за Военноморските сили) – 

командир", специалност "Командване на инженерни 

формирования"; 

г) професия "сержант (старшина за Военноморските сили) – 

командир", специалност "Командване на формирования за ядрена, 

химическа и бактериологическа защита"; 

д) професия "сержант (старшина за Военноморските сили) – 

командир", специалност "Командване на формирования за 

комуникационно-информационна поддръжка"; 

е) професия "сержант (старшина за Военноморските сили) – 

логистик", специалност "Експлоатация и ремонт на 

радиотехническа, информационна и компютърна техника"; 

ж) професия "сержант (старшина за Военноморските сили) – 

логистик", специалност "Експлоатация и ремонт на автомобилна и 

бронетанкова техника"; 

з) професия "сержант (старшина за Военноморските сили) – 

логистик", специалност "Обща логистика"; 

и) професия "сержант (старшина за Военноморските сили) – 

администратор", специалност "Обща и специализирана 

администрация"; 



й) професия "сержант (старшина за Военноморските сили) – 

логистик", специалност "Експлоатация и ремонт на инженерна, 

химическа и специална техника"; 

к) професия "сержант (старшина за Военноморските сили) – 

инструктор", специалност "Инструкторска дейност по общовойскова 

и специална подготовка". 

2. Секция "Артилерия и ПВО" – Шумен: 

а) професия "сержант (старшина за Военноморските сили) – 

логистик", специалност "Експлоатация и ремонт на зенитно 

въоръжение и радиолокационни станции"; 

б) професия "сержант (старшина за Военноморските сили) – 

логистик", специалност "Експлоатация и ремонт на артилерийска и 

оптическа техника. Работа с бойни припаси"; 

в) професия "сержант (старшина за Военноморските сили) – 

командир", специалност "Командване на артилерийски 

формирования"; 

г) професия "сержант (старшина за Военноморските сили) – 

командир", специалност "Командване на зенитно-ракетни 

формирования". 

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2021 г. , в сила от 2.07.2021 г.) В 

Професионалния старшински колеж към Висшето военноморско 

училище "Н. Й. Вапцаров" – Варна, се приемат сержанти (старшини) 

и войници (матроси) от Министерството на отбраната, структурите 

на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 

армия за провеждане на обучение по следните професии от 

професионално направление "Военно дело и отбрана" и 

специалности: 

1. професия "сержант (старшина за Военноморските сили) – 

командир", специалност "Радиотехнически средства и 

комуникационно-информационни системи за ВМС"; 

2. професия "сержант (старшина за Военноморските сили) – 

командир", специалност "Корабни енергетични уредби за ВМС"; 

3. професия "сержант (старшина за Военноморските сили) – 

командир", специалност "Морско корабоводене за ВМС"; 

4. професия "сержант (старшина за Военноморските сили) – 

командир", специалност "Морски оръжия"; 

5. професия "сержант (старшина за Военноморските сили) – 

киберсигурност и кибер-операции", специалност "Киберсигурност и 

кибероперации"; 



6. професия "военнослужещ санитарен инструктор", 

специалност "Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване 

на първа помощ и последващо атестиране на лекари". 

 

Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г., бр. 

55 от 2021 г. , в сила от 2.07.2021 г.) В Професионалния сержантски 

колеж за нуждите на Военновъздушните сили към Висшето 

военновъздушно училище "Георги Бенковски" – Долна Митрополия 

(ПСК – ВВС), се приемат сержанти (старшини) и войници (матроси) 

от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение 

на министъра на отбраната и Българската армия за провеждане на 

обучение по следните професии от професионално направление 

"Военно дело и отбрана" и специалности: 

1. професия "сержант (старшина за Военноморските сили) – 

логистик", специалност "Експлоатация и ремонт на авиационна и 

навигационна техника"; 

2. професия "сержант (старшина за Военноморските сили) – 

логистик", специалност "Експлоатация и ремонт на зенитно 

въоръжение и радиолокационни станции"; 

3. професия "сержант (старшина за Военноморските сили) – 

администратор", специалност "Обща и специализирана 

администрация"; 

4. професия "сержант (старшина за Военноморските сили) – 

логистик", специалност "Обща логистика". 

Чл. 6. (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.)

 (1) (Предишен текст на чл. 6, изм. – ДВ, бр. 55 от 2021 г. , в сила 

от 2.07.2021 г.) Формите на обучение в професионалните сержантски 

(старшински) колежи са дневна с продължителност 9 месеца и 

задочна с продължителност 18 месеца. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 55 от 2021 г. , в сила от 2.07.2021 г.)  

Дневната форма на обучение е организирана в два учебни срока, а 

задочната форма на обучение – в четири учебни срока (две учебни 

години по два учебни срока). 

Раздел II 

Условия и ред за кандидатстване 

Чл. 7. (1) До обучение в професионалните сержантски 

(старшински) колежи се допускат да кандидатстват сержанти 
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(старшини) и войници (матроси), отговарящи на следните 

изисквания: 

1. да имат завършено средно образование; 

2. (изм. – ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г., бр. 55 

от 2021 г. , в сила от 2.07.2021 г.) да не са навършили 41 години за 

дневна и за задочна форма на обучение в годината на 

кандидатстване; 

3. войниците (матросите) да са прослужили минимум 3 

години военна служба към момента на започване на обучението;  

4. да не изтърпяват дисциплинарни наказания по чл. 244, т. 3 

– 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България;  

5. да притежават разрешение за достъп до класифицирана 

информация с минимално ниво "поверително" или документ за 

стартирала процедура по проучване;  

6. (изм. – ДВ, бр. 55 от 2021 г. , в сила от 2.07.2021 г.) да 

представят извлечение от протокол за изпит по физическа 

подготовка за успешно издържан изпит по физическа подготовка от 

предходната година и да са покрили изискванията за оценка най-

малко "Среден", определена на базата на "Единния армейски тест" за 

военнослужещи от въоръжените сили на Република България; 

7. (изм. – ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г., бр. 55 

от 2021 г. , в сила от 2.07.2021 г.) в атестационния формуляр от 

последната атестация на сержантите (старшините), кандидати за 

обучение в професионален сержантски (старшински) колеж, да е 

определена възможността за повишаване във военно звание и 

развитие в длъжност, както и за окончателна оценка за 

необходимостта от допълнително обучение за професионална 

квалификация по военно дело в професионален сержантски 

(старшински) колеж; 

8. (нова – ДВ, бр. 55 от 2021 г. , в сила от 2.07.2021 г.) в 

атестационния формуляр от последната атестация на войниците 

(матросите), кандидати за обучение в професионален сержантски 

(старшински) колеж, да е определена възможността за присвояване 

на военно звание от друга категория и окончателна оценка за 

необходимостта от допълнително обучение за професионална 

квалификация по военно дело в професионален сержантски 

(старшински) колеж.  

(2) (Отм. – ДВ, бр. 55 от 2021 г., в сила от 2.07.2021 г.). 
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(3) Когато военнослужещ не притежава разрешение за достъп 

до класифицирана информация с ниво "поверително", командирът 

(началникът) на военното формирование (ръководителят на 

съответната структура) стартира процедура по проучване съгласно 

разпоредбите от Закона за защита на класифицираната информация. 

Чл. 8. (1) (Доп. – ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г., 

изм., бр. 55 от 2021 г. , в сила от 2.07.2021 г.) До 5 юни на 

съответната година кандидатите за обучение в професионалните 

сержантски (старшински) колежи подават рапорт по команден 

ред до командирите (началниците) на структури по чл. 60а и чл. 

78 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България. 

(2) В рапорта на кандидата се посочват: 

1. военното звание; 

2. име, презиме и фамилия; 

3. длъжността, която заема; 

4. военнопощенският номер на военното формирование 

(структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната); 

5. гарнизонът; 

6. (изм. – ДВ, бр. 55 от 2021 г. , в сила от 2.07.2021 г.)  

професията и специалността, за която кандидатства; 

7. формата на обучение; 

8. становището на командира/началника/ръководителя за 

необходимостта от обучение в професионалния колеж; 

9. (нова – ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.)  

мнение на главния сержант (флагманския старшина) на военното 

формирование. 

(3) Към рапорта кандидатите прилагат следните документи: 

1. копие на дипломата за завършено средно образование;  

2. протокол с оценка на здравето от лекаря на военното 

формирование/структура на основание данните от годишния 

профилактичен медицински преглед, като лекарят се произнася за 

годността на кандидата за обучение;  

3. кадрова справка за кандидата; 

4. 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 за разкрита процедура 

по неговото издаване; 
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5. копие от последната атестация на военнослужещия;  

6. (отм. – ДВ, бр. 55 от 2021 г. , в сила от 2.07.2021 г.).  

Раздел III 

Допускане и зачисляване на кандидатите за обучение 

Чл. 9. (Доп. – ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г., 

изм., бр. 55 от 2021 г. , в сила от 2.07.2021 г.)  До 10 юни на 

съответната година командирите (началниците) на военни 

формирования изпращат до съответната структура по чл. 60а или по 

чл. 78 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България рапортите, окомплектовани с документите по чл. 8, ал. 3, 

на кандидатите за обучение в професионалните сержантски 

(старшински) колежи. 

Чл. 10. (1) (Доп. – ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 

г., изм., бр. 55 от 2021 г. , в сила от 2.07.2021 г.)  До 20 юни на 

съответната година се назначават комисии за допускане на 

кандидатите за обучение в състав: председател и членове от 3 до 5 

военнослужещи със заповеди на командирите (началниците) на 

структури по чл. 60а и по чл. 78 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България. 

(2) В заповедите по ал. 1 се посочват критерии за допускане 

на кандидатите до обучение. 

Чл. 11. До 1 юли на съответната година комисиите по чл. 10: 

1. проверяват комплектоването и редовността на 

документите на кандидатите за обучение;  

2. допускат кандидатите, като вземат предвид становището 

на командира (началника, ръководителя), мнението на главния 

сержант (флагманския старшина) на военното формирование и 

покриването на критериите за допускане; 

3. до обучение не се допускат кандидати, които не са 

представили всички необходими документи. 

Чл. 12. (1) (Доп. – ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 

г., изм., бр. 55 от 2021 г. , в сила от 2.07.2021 г.)  Комисиите 

по чл. 10 изготвят протокол с допуснатите кандидати за обучение в 

професионалните сержантски (старшински) колежи, който се 

утвърждава от съответния командир (началник) на структура по чл. 
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60а или по чл. 78 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България. 

(2) В седемдневен срок след утвърждаване на протоколите 

документите на некласираните кандидати се връщат обратно с 

придружително писмо, като се посочват мотивите за решението на 

комисиите по чл. 10. 

Чл. 13. До 10 юли на съответната година утвърдените 

протоколи с допуснатите кандидати се изпращат в структурата по 

управление на човешките ресурси към министъра на отбраната. 

Чл. 14. (1) До 30 юли на съответната година структурата по 

управление на човешките ресурси към министъра на отбраната 

изготвя заповеди на министъра на отбраната за обявяване на 

приетите за обучение в професионалните сержантски (старшински) 

колежи. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2021 г., в сила от 2.07.2021 г.)

Сержантите (старшините) и войниците (матросите), приети в дневна 

форма и зачислени за обучение в професионалните сержантски 

(старшински) колежи, се вземат в специален щат на министъра на 

отбраната и се водят на доволствие във военните формирования 

(структурите), от които са изпратени за обучение. 

(3) (Отм. – ДВ, бр. 55 от 2021 г. , в сила от 2.07.2021 г.).

Чл. 15. На кадетите се осигуряват безплатна храна и ободряващи 

напитки при полеви занятия, учения, тренировки и лагери и при 

носене на дежурства на основание чл. 224, ал. 1, т. 3 от Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България. 

Чл. 16. На кадетите се осигурява настаняване в 

професионалните сержантски (старшински) колежи за времето на 

обучение. 

Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2021 г. , в сила от 2.07.2021 

г.)  Министърът на отбраната или оправомощени от него 

длъжностни лица: 

1. (изм. – ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г., бр. 55 

от 2021 г. , в сила от 2.07.2021 г.)  подписват допълнително 

споразумение с военнослужещия при условията на чл. 145, ал. 1, т. 5 

от ЗОВСРБ, като за военнослужещ, приет за обучение в дневна 

форма, в допълнителното споразумение се вписва длъжността, на 

която ще бъде назначен след завършване на обучението; 
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2. (нова – ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.)  

изпращат копие на допълнителното споразумение след подписване в 

структурите по чл. 10; 

3. (предишна т. 2, изм. – ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 

17.07.2020 г.)  до 20 май на съответната година изпращат в 

структурата по управление на човешките ресурси към министъра на 

отбраната предложения за назначаване на длъжности на кадетите, 

завършващи дневна форма на обучение. 

Чл. 18. (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.)

 Завършилите дневна форма на обучение кадети се назначават на 

длъжности по реда на Правилника за прилагане на Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС 

№ 46 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; посл. изм., бр. 40 от 2015 

г.), по предложение на командирите (началниците) на военни 

формирования или ръководителите на съответните структури по чл. 

17. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

(Загл. изм. – ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 1.11.2016 г.)  

§ 1. (Предишен параграф единствен – ДВ, бр. 79 от 2016 г., в 

сила от 1.11.2016 г.) Наредбата се издава на основание чл. 142, ал. 1 

от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, 

влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" и 

отменя Наредба № Н-6 от 2013 г. за условията и реда за приемане на 

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

професионалните сержантски (старшински) колежи (ДВ, бр. 36 от 

2013 г.). 

§ 2. (Нов – ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 1.11.2016 г., изм., 

бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г., отм., бр. 55 от 2021 г. , в 

сила от 2.07.2021 г.).   

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-

17 от 2015 г.  

за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и 

войници (матроси)  
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за обучение в професионалните сержантски (старшински) 

колежи 

(ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.,  

изм., бр. 55 от 2021 г., в сила от 2.07.2021 г.) 

§ 13. (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2021 г., в сила от 2.07.2021 г.)  

За учебната 2021/2022 г.: 

1. До 17 юли кандидатите за обучение в професионалните 

сержантски (старшински) колежи подават рапорт по реда на чл. 8, 

ал. 1. 

2. До 22 юли командирите (началниците) на военните 

формирования изпращат рапортите на военнослужещите по т. 1 при 

условията и по реда на чл. 9. 

3. До 22 юли се назначават комисии за допускане на 

кандидатите за обучение при условията и по реда на чл. 10. 

4. До 28 юли комисиите по т. 3: 

а) проверяват комплектоването и редовността на 

документите на кандидатите за обучение; 

б) допускат кандидатите, като вземат предвид становището 

на командира (началника, ръководителя), мнението на главния 

сержант (флагманския старшина) на военното формирование и 

покриването на критериите за допускане; 

в) до обучение не се допускат кандидати, които не са 

представили всички необходими документи. 

5. До 30 юли утвърдените протоколи с допуснатите 

кандидати се изпращат в структурата по управление на човешките 

ресурси към министъра на отбраната. 
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