ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
Първото българско военно училище е създадено шест месеца след
края на Руско-Турската освободителна война през 1878 г. в гр. Пловдив.
През ноември същата година училището е преместено в София,
където на 26 ноември става официалното му откриване. То подготвя
офицерски кадри за четирите рода войски, които се оформят в младата
българска армия – пехота, кавалерия, артилерия и инженерни войски.
Важна дата от историята на училището е 9 април 1924 г., когато ХХI
Обикновено народно събрание приема специален закон, с който военното
училище е признато за висше специално учебно заведение.
В условията на Ньойския договор училището е единственото военно
учебно заведение в България, което от 1928 г. започва да обучава офицери
и за морските и въздушните войски. Това продължава до края на Втората
световна война.
През 1945 г. училището е удостоено с името на Апостола на
свободата Васил Левски.
В края на 40-те години специалностите намаляват поради отделянето
на курсанти за обучение в други училища. Така през 1946-1947 г. за
Народното военновъздушно училище „Георги Бенковски” в Долна
Митрополия заминават всички, които се обучават за летци. През месец
ноември 1948 г. напуска училището първата група курсанти-артилеристи.
Те стават основата за формиране на Народното военно-артилерийско
училище „Георги Димитров”, впоследствие Висше военно училище за
артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов”.
От есента на 1958 г. училището е преместено в гр. Велико Търново.
През изминалите години са извършвани множество промени –
откривани са и са функционирали различни школи, които по-късно са били
закривани или премествани, създавани са и са отделяни военни училища за
всички родове войски, които отново са се сливали с военното училище, за
да се стигне до решението на ХХХIХ Обикновено народно събрание от 14
юни 2002 г., с което ВВОВУ „Васил Левски” – гр. В. Търново, ВВУАПВО
„Панайот Волов” – гр. Шумен и ВВВУ „Георги Бенковски” – гр. Д.
Митрополия бяха преобразувани в Национален военен университет „Васил
Левски” със седалище в гр. В. Търново.
НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ДНЕС
Мисията на НВУ „Васил Левски” е да изгражда своите възпитаници
морално, умствено и физически, да ги приобщава към идеалите на
родолюбието, дълга и честта, да ги формира като личности и ръководители
с изградени лидерски качества, способни да развиват и прилагат научни
знания, да управляват обществени и специални структури в мирно време и

кризи и да участват в национални и многонационални проекти за
поддържане на сигурността, опазване на мира и развитие на обществото.
Целта на университета е да подготвя висококвалифицирани офицери
и експерти с висше образование, които да са способни да извършват
активна познавателна дейност, да са със затвърдени положителни морални
и волеви качества, с развити интелектуални и физически възможности и
със знания и умения за управление на човешки и материални ресурси и за
научни изследвания.
През 2011 година Университетът получи институционална
акредитация с оценка 8,65 (осем цяло и шестдесет и пет стотни) и срок на
валидност 5 години от Националната агенция за оценка и акредитация.
Обучението в НВУ „Васил Левски” се извършва в условията на
сертифицирана Система за управление на качеството по международния
стандарт ISO 9001:2008 като сертифицираща организация е Bureau Veritas
Certification.
Обхватът на сертификацията е: осигуряване и изпълнение на
обучение и квалификация на обучаеми в образователно-квалификационни
степени „бакалавър” и „магистър”, в образователна и научна степен
„доктор”, научна степен „доктор на науките”, длъжностна, целева и
следдипломна квалификация и научно-изследователска дейност.
За осигуряване на висока удовлетвореност от страна на
потребителите на кадри и завършилите университета, ръководството на
НВУ „Васил Левски” е определило ясно основната целева потребителска
група.
Основни реални и потенциални потребители на университета са:
– Министерството на отбраната на Република България и
Българската армия;
– самите обучаеми, желаещи да получат предлаганото образование
и квалификация;
– частни и държавни фирми, използващи специалисти с висше
образование от специалностите, развити в университета;
– министерства, организации и служби, свързани с отбраната и
сигурността в евроатлантическите структури и съюзните страни.
НВУ „Васил Левски” е изпълнявал и изпълнява редица значими
проекти за обучение, квалификация и преквалификация на кадри за
нуждите на посочените потребители и е извоювал доверието им както в
страната, така и в чужбина. Стремежът на университета е да поддържа и да
развива във времето това доверие, включително и на обучаемите, за да се
изградят и наложат като лидери в армейския и обществено-политическия
живот.
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Обучението и основната част на научноизследователската работа се
извършва от катедри, създадени по професионални направления и
специалности. Те са групирани в три факултета:
– Факултет „Общовойскови” – гр. Велико Търново;
– Факултет
„Артилерия,
противовъздушна
отбрана
и
комуникационни и информационни системи” – гр. Шумен;
– Факултет „Авиационен” – гр. Долна Митрополия.
Факултетите се ръководят от общи събрания, факултетни съвети и
декани като курсантите и студентите имат представители във всички
органи за управление на факултетите и университета, а за изразяване на
общите им интереси е формиран Курсантско-студентски съвет.
Основните дейности на НВУ „Васил Левски” включват подготовка,
утвърждаване и реализация на учебния процес за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър”. Учебното време през
годината е разпределено в два семестъра: зимен (септември – януари) и
летен (март – юли). След всеки семестър и редовна изпитна сесия
обучаемите имат ваканция.
За изпълнението и развитието на основната учебна дейност,
включително за развитието на преподавателския състав, в университета се
извършват и научни изследвания.
Информационното осигуряване се осъществява от развита
библиотечна, компютърна и издателска система и мрежова
инфраструктура – вътрешно-университетска, национална и глобална.
Обучаемите имат възможност да използват всички информационни
мрежови източници (Internet и Интранет) в битовите помещения, учебните
кабинети и лаборатории, Internet-центровете, Информационния център,
Кариерния център, Центъра за разработка и дистанционно използване на
WEB базирани учебни приложения, компютърно базираните центрове за
самостоятелна подготовка по чужди езици и много други.
За осигуряване на актуален и съдържателен учебен процес в цялото
му разнообразие и изчерпателност, и в интерес на целевата група,
университетът си сътрудничи с редица други висши училища в страната и
в чужбина.
Ежегодно се провеждат стажове и учебни практики във военни
формирования и граждански учреждения. Съществува и се прилага
междудържавна договореност за обмен на обучаеми и преподаватели с
чуждестранни университети. Университетът има харта за участие в
програма „Еразъм+” за обмен на обучаеми и преподаватели. По този начин
обучаемите от Националния военен университет „Васил Левски” имат
възможност да провеждат част от обучението си и в други висши училища
в нашата страна и чужбина, на основата на съществуващата система за
натрупване и трансфер на образователни кредити.
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ПРИЕМ ПО ВОЕННИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
За учебната 2016-2017 година в Националния военен университет
“Васил Левски” се приемат обучаеми по военни специализации.
Военни специализации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Мотопехотни и танкови войски
Разузнаване
Сигнално разузнаване и електронна война
Полева артилерия
Противовъздушна отбрана на войските
Инженерни войски
Войски за ядрена, химическа и биологична защита и
екология
Летец-пилот
Радиоелектронно оборудване на летателни апарати
Зенитно-ракетни войски
Радиотехнически войски
Летателни апарати и авиационни двигатели
Авиационно въоръжение
Навигационни, комуникационни и информационни
системи
Авиационни електроприборни и автоматични системи
Летищно осигуряване
Ръководител на въздушното движение
Танкова и автомобилна техника
Материални средства, придвижване и транспорт
Артилерийско и зенитно-ракетно въоръжение, оптика и
бойни припаси
Военни комуникационни и информационни системи
(Комуникационна техника и технологии)
Военни комуникационни и информационни системи
(Компютърни системи и технологии)
Общо

Брой
места
24
6
10
32
6
6
6
5
5
17
10
8
5
7
5
5
5
21
27
22
13
12
257

Приемът по всички специализации се извършва във Велико Търново.

СРОКЪТ НА ОБУЧЕНИЕ Е ПЕТ ГОДИНИ!
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УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ВОЕННИТЕ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Кандидатите за обучение трябва да отговарят на следните условия:
1. да имат средно образование;
2. да са граждани на Република България и да нямат друго
гражданство;
3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и
срещу тях да няма образувано наказателно производство;
4. да не страдат от психично заболяване, удостоверено по
съответния ред;
5. към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и
не по-възрастни от 23 години;
6. да са с минимален ръст 150 см и минимално тегло 50 кг за мъжете
и минимален ръст 150 см и минимално тегло 48 кг за жените, а тези за
специализация „летец-пилот” да бъдат с максимален ръст 185 см и
максимално тегло 80 кг.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Кандидатите по всички военни специализации ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
подават заявление за кандидатстване и състезателен картон, по образец на
НВУ. Това те могат да направят в Приемния център на НВУ „Васил
Левски”, Велико Търново; във факултет „Артилерия, ПВО и КИС”,
Шумен; във факултет „Авиационен”, Долна Митрополия; във Военен клуб,
Плевен или във военните окръжия. Списък на военните окръжия и техните
адреси може да намерите на http://www.nvu.bg/node/245
Важно!
Кандидатите, притежаващи диплома за средно образование към
момента на подаване на документите, представят пълния комплект
документи.
Кандидатите, непритежаващи диплома за средно образование към
момента на подаване на документите, представят пълния комплект
документи не по-късно от датите показани в таблицата.
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СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ВОЕННИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
В НВУ „Васил Левски”, Велико Търново;
Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен;
Факултет „Авиационен”, Долна Митрополия;
Военен клуб, Плевен
/заявление и състезателен картон/
Във военните окръжия
/заявление и състезателен картон/
Във военните окръжия
/документите, допълващи комплекта за
кандидатстване/
В НВУ „Васил Левски”, Велико Търново;
Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен;
Факултет „Авиационен”, Долна Митрополия;
Военен клуб, Плевен
/документите, допълващи комплекта за
кандидатстване/

25 април-17 юни 2016 г.

25 април-17 юни 2016 г.
до 1 юли 2016 г.

до 7 юли 2016 г.

При подаване на заявление за кандидатстване и състезателен
картон във военните окръжия, заплащането на таксите за явяване на
изпити се извършва по банков път. Документи за кандидатстване не се
приемат без платена такса за явяване на първи изпит в размер на 30
(тридесет) лева и такса за обработване на документите в размер на 10
(десет) лева.
Важно!
Документи ще се приемат в Националния военен университет
“Васил Левски” – гр. В.Търново и в почивните дни 4, 5, 11, 12, 18, 19,
25, 26 юни, 2 и 3 юли.
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ВОЕННИТЕ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Кандидатите попълват заявление и състезателен картон по образец
до началника на НВУ „Васил Левски”.
Допълващите комплекта документи включват:
1. копие на дипломата за средно образование (завършилите средно
образование в чужбина представят копие от диплома за средно
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образование, легализирана от Министерството на образованието и науката)
– 2 броя;
2. копие на удостоверението за раждане;
3. автобиография в свободен текст – 2 броя;
4. удостоверение от областния Център за психично здраве за липса
на психични заболявания – оригинал и копие;
5. свидетелство за съдимост, необходимо за издаване на разрешение
за достъп до класифицирана информация – оригинал и копие;
6. служебна бележка от Националната следствена служба,
удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства за
извършени умишлени престъпления от общ характер;
7. декларация, че нямат друго гражданство освен българско;
8. нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс;
9. въпросник за проучване по чл. 46, т. 1 ЗЗКИ (приложение № 2
към чл. 47 и 48 ЗЗКИ), попълнен от кандидата и актуална снимка с
размер 4/3,5;
Документите по т.5 и т.6 да бъдат издадени след 1 май 2016 г.
Формулярите на заявлението и на документите т. 7 - 9 се получават
от военното окръжие или от НВУ “Васил Левски” или се разпечатват от
Интернет-сайта на Военния университет.
ВАЖНО ЗА ПРИЕМА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА!
1. Кандидатите за всички военни специализации и граждански
специалности полагат писмен конкурсен изпит във вид на
общообразователен тест.
2. С изпит или оценка от държавен зрелостен изпит по математика,
география и икономика, история и цивилизация, физика и астрономия,
химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и
цикъл „Философия”, положен през годините от 2008 до 2016 може да се
кандидатства за всички военни специализации
и граждански
специалности в НВУ „Васил Левски.
3. Признават се оценките от положен през 2016 година конкурсен
изпит по математика, география, история, биология, физика, химия,
екология, икономика, философия или общообразователен тест, в други,
акредитирани висши училища в България.
Оценките от държавен зрелостен изпит, положен през годините от
2008 до 2016 и от изпит, положен в други акредитирани висши училища
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през 2016 г. може да замени оценката от общообразователния тест и да
бъде използвана при балообразуването.
4. Признават се оценките от държавен зрелостен изпит, положен
през годините от 2008 до 2016 г. по английски, френски или немски език
за оценка „издържал” на теста по английски, френски или немски език.

КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ПО ВОЕННИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Курсантите се приемат за обучение чрез конкурсни изпити.

ГРАФИК
за провеждане на изпити с кандидати за курсанти в НВУ “Васил
Левски” за Учебната 2016-2017 г.
№
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Време на
провеждане

Мероприятие

Приемане на документи на кандидатите за
курсанти във военните окръжия
25 април-17 юни 2016 г.
/заявление и състезателен картон/
В НВУ „Васил Левски”, Велико Търново;
Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен;
Факултет „Авиационен”, Долна Митрополия; 25 април-17 юни 2016 г.
Военен клуб, Плевен
/заявление и състезателен картон/
Медицинско освидетелстване на годността
1 април-30 юни 2016 г.
на кандидат-курсантите за всички
специализации
Задължително явяване в НВУ “Васил
10.00-14.00 ч.
Левски”
на 27.06.2016 г.
Инструктаж на кандидатите за провеждане
15.00-16.00 ч.
на приемната кампания
27.06.2016 г.
08.00-17.00 ч.
Психологичната оценка (годност)
28.06.-02.07.2016 г.
по отделен график
08.00-17.00 ч.
Изпит за физическа годност
28.06.-02.07.2016 г.
по отделен график
Приемане на документите, допълващи
комплекта за кандидатстване във военните
до 01.07.2016 г.
окръжия
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№

Време на
провеждане

Мероприятие

Приемане на документите, допълващи
комплекта за кандидатстване в НВУ „Васил
Левски”, Велико Търново; Факултет
9.
„Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен; Факултет
„Авиационен”, Долна Митрополия; Военен
клуб, Плевен
10.

Общообразователен тест

Писмен тест по английски, френски или
немски език
Обявяване на допуснатите до явяване пред
12.
приемна комисия кандидати
Заседание на приемната комисия и записване
13.
на кандидат-курсантите
11.

до 07.07.2016 г.

09.00-13.00 ч.
01.07.2016 г.
09.00-11.00 ч.
03.07.2016 г.
До 14.00 ч.
11.07.2016 г.
09.00 ч.
12.07.2016 г.

Забележка:
1. Изпълнението на т. 4 не се отнася за кандидатите, преминали
успешно всички изпити и проверки. Те задължително се явяват пред
приемната комисия по т.12.
2. Медицинско освидетелстване на годността в периода 2430.06.2016 г. се допуска за кандидат-курсантите, преминали успешно
всички останали изпити и проверки в предварителната кампания.
Важно!
Всеки кандидат е длъжен да се яви в 6.50 часа в дните на изпита
за физическата годност и за психологичната оценка (годност) в НВУ
„Васил Левски” във Велико Търново.
За решаване на общообразователния тест и писмените тестове по
чужд език, кандидатите следва да се явят 7.30-8.00 часа в НВУ „Васил
Левски” във Велико Търново.
За медицинско освидетелстване на годността в периода 01.04.30.06.2016 г. кандидатте се явяват във Военномедицинска академия,
София самостоятелно, но не по-късно от 7.30 часа.
Забележка: Резултатите от тестовете и от останали проверки се
обявяват до една седмица след провеждането им.
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ОЩЕ ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ
За ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ ТЕСТ
Тестът се състои от 100 въпроса, обособени в шест части: по 20
въпроса, разпределени в раздели математика, история, география,
български език и по 10 въпроса от раздели физика и химия. Въпросите
съдържат условие, с четири различни отговора, като един от тях е верен. В
деня на изпита, в присъствие на кандидатите се изтегля на лотариен
принцип един изпитен вариант. По време на изпита се използва син
химикал и времето за работа е 4 часа.
За теста по ЧУЖД ЕЗИК
Изпитът е под формата на тест. Вариантът на теста, който се изтегля
е един. Продължителността е 2 часа. Кандидатите използват син химикал.
За изпита за ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ
Изпитът за физическа годност се провежда по дисциплините и
нормативите за оценка от Единния армейски тест.
За изпита за физическа годност кандидатите си осигуряват спортно
облекло. Продължителността на изпита е до 5 часа.
За ПСИХОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ГОДНОСТ)
Явяването за психологична оценка (годност) може да се извърши
само веднъж за 2016 г. – или в предварителната кампания през м. априлмай или в редовната през м. юни-юли.
Психологичната оценка (годност) през време на предварителната
приемна кампания започва в 8.00 часа на обявените дати и приключва найкъсно до 17.00 часа на същия ден.
Кандидатите използват син химикал.
Психологичната оценка (годност) е част от общата подборна
процедура в кандидаткурсантската кампания.
Психологична оценка (годност) на кандидат-курсантите за
специализациите „Летец-пилот” и „Ръководител на въздушното
движение” се извършва по специална методика във Военномедицинска
академия – София.
Според получените резултати кандидатите се разпределят в три
групи:
• тези от първа група получават 6 единици към състезателния си
бал;
• тези от втора група получават 4 единици към състезателния си бал;
• тези от трета група не получават допълнителни единици към бала
си.
Психологична оценка (годност) на кандидат-курсантите за всички
останали специализации се извършва по методика, разработена в НВУ
„Васил Левски”.
10

Какво се изисква от кандидата по време на подборната
процедура:
1. Да слушат внимателно и да спазват всички инструкции, дадени от
психолозите.
2. Кандидат, нарушил инструкциите и пречещ на останалите, ще
бъде дисквалифициран.
3. Да бъде максимално съсредоточен, внимателен и бърз, защото
тестовете се изпълняват за определено време.
4. Да носи химикал и лична карта.
Какво предстои на кандидатите по време на подборната
процедура:
1. Групово психологично изследване
Груповото психологично изследване се провежда в зала и се
ръководи от психолог. Той дава подробни инструкции и указания за работа
с тестовете и отговаря на актуални въпроси по процедурата.
1.1. Решаване на тестове, чрез които се изследват способностите
и потенциала на кандидатите за обучение в НВУ.
Тези тестове се попълват за ограничено време на принципа
“единствен верен отговор”. Възможно е човек да се подготви и да подобри
успеваемостта си, но едва ли това е оправдано като се имат предвид
следните обстоятелства:
- секция „Военна психология” в НВУ „Васил Левски” разполага с
множество съвременни техники за измерване на способности и потенциал
за обучение и трудно може да се прогнозира коя от тях ще се използва за
целите на конкретното изследване;
- дори изследваният да се подготви с всички достъпни тестове,
трудно би могъл в интервюто да защити показаните способности, ако те
съществено се отклоняват от реалния му потенциал.
1.2.
Попълване
на
тестове,
изследващи
личностни
характеристики на кандидата.
Личностните въпросници дават възможност всяко изследвано лице
да се оценява индивидуално по широк кръг от параметри, засягащи найхарактерните за него преживявания и реакции в ежедневието. Отговорите
не се оценяват като „верни” или „грешни”, а служат като база за
извеждането на личностен профил. В този смисъл няма и не могат да бъдат
заучени и дадени “правилни” отговори, поради което не е препоръчителна
предварителна подготовка.
Примерен въпрос от личностен въпросник:
Предпочитам да получавам съвети от другите, отколкото да давам.
Варианти за отговор: ДА; НЕ;
1.3. Попълване на анкетна карта.
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Анкетната карта съдържа приоритетно биографични данни за
изследваното лице.
Забележка: Времето за попълване на тестовете и анкетната карта е
приблизително 3 часа.
2. Индивидуално психологично интервю
Психологичното интервю представлява втори етап от изследването.
То се води от един или двама психолози и е с различна продължителност,
но обикновено между 35 и 45 минути. Интервюто има конфиденциален
характер, т.е. съдържанието на коментираните въпроси е достояние само
на непосредствените участници в него “тук и сега”.
Комисията взема решение след подробно анализиране на събраната
информация за всеки кандидат и ги класират в пет групи, като получават
следните единици към състезателния бал:
• тези от първа група получават 4 единици;
• тези от втора група получават 3 единици;
• тези от трета група получават 2 единици;
• тези от четвърта група получават 1 единица;
• тези от пета група не получават допълнителни единици към бала
си и отпадат от по-нататъшно участие в конкурса.
Важно!
1. Освен психологична оценка (годност) във ВМА, София,
кандидатите за специализациите „Летец-пилот” и „Ръководител на
въздушното движение” преминават психологична оценка (годност) и в
НВУ „Васил Левски”, за да имат правото да участват в класирането за
всички останали специализации.
2. Резултатите от психологичната оценка (годност) са валидни
за срок от 6 (шест) месеца от датата на явяване. Това означава, че
всеки кандидат-курсант има право на еднократно явяване на
психологична оценка (годност) в рамките на приемната кампания
2016-2017.
МЕДИЦИНСКОТО ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ
НА ГОДНОСТТА НА КАНДИДАТИТЕ
На всички кандидати за курсанти се извършва медицинско
освидетелстване на годността като оценките са: “годен за обучение във
висше военно училище”, “негоден за обучение във висше военно училище”
и “негоден за обучение по специализация „Летец-пилот” или „Ръководител
на въздушното движение”.
Медицинското освидетелстване на кандидатите за всички
специализации се извършва във Военномедицинска академия, София.
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При явяването, кандидатите представят лична амбулаторна карта за
здравословното си състояние с отразена актуална етапна епикриза от
личния лекар, копие от удостоверението от Областния диспансер за
психични заболявания, лична карта и писмо-направление, издадено от
мястото на подаване на документите за кандидатстване (НВУ „Васил
Левски” или военно окръжие). За да получат писмо-направление, те следва
да са подали документи за кандидатстване – заявление и състезателен
картон и да са заплатили такси както следва:
1. кандидатите, преминалите успешно всички предварителни изпити
и тестове, заплащат комплекта документи за кандидатстване в размер на
10 лв.
2. кандидатите, използващи оценка от ДЗИ или оценка от положен
изпит в друго висше училище като балообразуваща, заплащат комплекта
документи за кандидатстване в размер на 10 лв и такса за изпит 30 лв.
3. кандидатите, явяващи се на изпит в редовната приемна кампания,
заплащат комплекта документи за кандидатстване в размер на 10 лв и
такса за първи изпит 30 лв.и за всеки следващ по 20 лв., като за
психологичната оценка (годност) такса не се заплаща.
ОЦЕНЯВАНЕ
Оценяването на резултатите от общообразователния тест се
извършва по шестобалната система, според броя на верните отговори:
Постигналите от 0 до 39 верни отговори получават оценка Слаб 2,00.
Постигналите от 40 до 85 верни отговори получават оценки от
Среден 3,00 до Отличен 6,00 със стъпка от 0,06667 единици за всяка точка.
Постигналите от 85 до 100 верни отговори получават оценка
Отличен 6,00.
Скала за оценяване за постигналите от 40 до 85 верни отговора:
Брой
точки

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Оценки 3,00 3,07 3,13 3,20 3,27 3,33 3,40 3,47 3,53 3,60 3,67

Брой
точки

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Оценки 3,73 3,80 3,87 3,93 4,00 4,07 4,13 4,20 4,27 4,33 4,40

Брой
точки

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

Оценки 4,47 4,53 4,60 4,67 4,73 4,80 4,87 4,93 5,00 5,07 5,13 5,20
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Брой
точки

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

Оценки 5,27 5,33 5,40 5,47 5,53 5,60 5,67 5,73 5,80 5,87 5,93 6,00

Оценяването на резултатите от писмения тест по английски,
френски или немски език е с “издържал” или “неиздържал”.
Оценка „издържал“ на писмения тест по чужд език се поставя за
постигнати не по-малко от 70 на сто верни отговори.
На получилите оценка “неиздържал” на писмения тест по
английски, френски или немски език се отнемат 0.50 единици от
състезателния бал.
Към състезателния бал на получилите оценка „издържал” не се
добавят или отнемат единици.
Оценяването на резултатите от изпита за физическата годност е с
„издържал” или „неиздържал”, като оценката се формира от сбора на
получените точки от четирите дисциплини от Единния армейски тест.
Таблицата с резултатите и съответстващият им брой точки от
Единния армейски тест може да видите на сайта на НВУ „Васил
Левски” на
http://www.nvu.bg/sites/default/files/nmu_files/priem/2012/zapoved_p
riem/zap_738_pr_3.pdf
В зависимост от получения брой точки се отнемат или прибавят
единици към състезателния бал на кандидата, както следва:
0-119 точки
120-159 точки
160-199 точки
200-249 точки
250-299 точки
300-349 точки
350-400 точки

неиздържал
-4 от бала на кандидата
-2 от бала на кандидата
+1 към бала на кандидата
+2 към бала на кандидата
+3 към бала на кандидата
+4 към бала на кандидата

Забележка:
Не се допуска неизпълнение на нормативите под посочения
минимум, която е 30 точки за всеки норматив.
Кандидатите, получили оценка “неиздържал” на изпита за
физическа годност отпадат от следващо участие в конкурса за
курсанти.
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БАЛООБРАЗУВАНЕ
Състезателният бал се образува като сума от:
• удвоената оценка от общообразователния тест или ДЗИ или изпит,
положен през 2016 г. в друго акредитирано висше училище;
• по-високата от оценките от държавния зрелостен изпит или от
дипломата по български език и литература;
• оценката от дипломата по история;
• оценката от дипломата по математика;
• единици от психологичната оценка (годност) на кандидаткурсанта;
• единици от писмения тест по чужд език;
• единици от изпита за физическата годност .
КЛАСИРАНЕ
Класирането на кандидатите за курсанти се извършва по низходящ
ред на получения състезателен бал, но не по-малък от 20,00.
При еднакъв състезателен бал, подреждането на кандидатите се
извършва според общия успех от дипломите им за средно образование.
Приемането на кандидатите се извършва от комисия, която беседва с
всеки кандидат-курсант. При беседата се вземат под внимание: полученият
състезателен бал и мотивацията на кандидат-курсанта да се посвети на
офицерската професия. След приключване на беседата с всеки кандидат за
обучение, председателят на комисията обявява решението за приемането
или неприемането му.
Пред приемната комисия задължително се явяват всички
кандидати успешно преминали всички проверки и постигнали
състезателен бал не по-малък от 20.00.
При явяването си кандидатите носят оригинал на дипломата си
за средно образование.
Заседанието на приемната комисия ще се проведе на 12 юли 2016
година от 9:00 часа в Национален военен университет “Васил Левски”,
Велико Търново.
Решенията на комисията са окончателни и не подлежат на
преразглеждане.
Отпадналите от класирането кандидати за курсанти, при заявено от
тяхна страна желание, могат да участвуват в класирането за студенти по
гражданска специалност в рамките на утвърдения от Министерството на
образованието и науката прием за студенти.
15

ГРАЖДАНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ
За учебната 2016-2017 г. в НВУ “Васил Левски” се приемат студенти
в редовна и задочна форма на обучение за образователноквалификационна степен “бакалавър” по следните специалности:

1.

Стопанска логистика

2.

Логистика на сигурността

3.

Индустриален мениджмънт

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Защита на населението и
инфраструктурата
Автомобилна техника и
транспортна логистика
Строителни и специални
машини
Национална и регионална
сигурност
Защита на населението от
бедствия, аварии и
катастрофи
Комуникационна техника и
технологии
Компютърни системи и
технологии
Компютърни технологии за
проектиране
Електронни системи за
охрана, наблюдение и
контрол
Административна и

дистанционна

Специалности

задочно

№

редовно

Форма
на обучение

15

20

15

10

15

-

15

17

-

10

10

-

15

17

-

-

10

-

20

20

-

15

15

-

8

12

-

8

18

-

8

8

-

“Артилерия, ПВО
и КИС”, Шумен

8

8

“Артилерия, ПВО

15

15

Факултет

“Общовойскови”
В. Търново
“Общовойскови”
В. Търново
“Общовойскови”
В. Търново
“Общовойскови”
В. Търново
“Общовойскови”
В. Търново
“Общовойскови”
В. Търново
“Общовойскови”
В. Търново
“Общовойскови”
В. Търново
“Артилерия, ПВО
и КИС”, Шумен
“Артилерия, ПВО
и КИС”, Шумен
“Артилерия, ПВО
и КИС”, Шумен
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-

информационна сигурност
Автоматика,
14.
информационна и
управляваща техника
Авиационна техника и
15.
технологии
16.

Авиационна електроника

и КИС”, Шумен
“Авиационен”
Д. Митрополия

6

“Авиационен”
8
Д. Митрополия
“Авиационен”
6
Д. Митрополия
ОБЩО 167

12

-

10

-

10

-

217
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Кандидатите трябва да имат завършено средно образование.
Обучението се извършва в посочените в графа 3 факултети.
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
При подаване на документите, кандидатите, явяващи се на
конкурсен изпит, попълват заявление за кандидатстване и
състезателен картон, по образец на НВУ. Това те могат да направят в
Приемния център на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново; Факултет
„Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен; Факултет „Авиационен”, Долна
Митрополия; Военен клуб, Плевен или във военните окръжия. Списък на
военните окръжия и техните адреси може да намерите на
http://www.nvu.bg/node/245
Важно!
Кандидатите, притежаващи диплома за средно образование към
момента на подаване на документите, както и кандидатстващите с
оценка от държавен зрелостен изпит, подават пълния комплект
документи. Към посочените документи – заявление и състезателен
картон – прилагат още медицинско свидетелство, издадено от
Областния диспансер за психични заболявания, копие на дипломата и
оригинал за сверяване.
Кандидатите, непритежаващи диплома за средно образование
към момента на кандидатстване подават заявление и състезателен
картон.
Копие на дипломата и оригинал за сверяване и медицинско
свидетелство, издадено от Областния диспансер за психични
заболявания, кандидатите представят не по-късно от датите показани
в таблицата.
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КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ:

Място на подаване

Подаване на
заявление и
състезателен картон

Подаване на
документите,
допълващи
комплекта за
кандидатстване

В НВУ „Васил Левски”,
Велико Търново
Факултет „Артилерия,
ПВО и КИС”, Шумен
Факултет „Авиационен”,
Долна Митрополия
Военен клуб, Плевен

25 април-29 юни
2016 г.

10 юли 2016 г.

Във военните окръжия

25 април-24 юни
2016 г.

1 юли 2016 г.

При подаване на заявление за кандидатстване и състезателен
картон във военните окръжия, заплащането на таксите за явяване на
изпити се извършва по банков път. Документи за кандидатстване не се
приемат без платена такса.
Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сверяване.
Сираци,
инвалиди
с
трайни
увреждания
и
намалена
работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, лица, отглеждани
до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени от родителска
грижа, майки с три или повече деца представят документ, удостоверяващ
тези обстоятелства.
Важно!
Документи ще се приемат в Националния военен университет
“Васил Левски” – гр. В.Търново и в почивните дни 4, 5, 11, 12, 18, 19,
25, 26 юни, 2 и 3 юли.
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КОНКУРСНИ ИЗПИТИ
Студентите се приемат за обучение чрез конкурсен изпит.

ГРАФИК
за провеждане на приемната кампания за кандидат-студенти
в НВУ “Васил Левски”

1.

Явяване на кандидат-студентите за конкурсен
изпит, разпределянето им по зали и теглене на
изпитен вариант

2.

Общообразователен тест

3.

Първо класиране на кандидат-студентите
Записване на приетите за студенти на първо
класиране
Приемане на документи за второ класиране
Второ класиране на кандидат-студентите
Записване на приетите за студенти на второ
класиране
Приемане на документи за незаетите места
Обявяване на незаетите места по специалности
и форми на обучение на сайта на НВУ „Васил
Левски” и датата за тяхното попълване

4.
5.
6.
7.
8.
9.

08.00 – 08.20 ч.
01.07.2016 г.
09.00-13.00 ч.
01.07.2016 г.
14.07.2016 г.
15-18.07.2016 г.
15-18.07.2016 г.
19.07.2016 г.
20-21.07.2016 г.
20-21.07.2016 г.
22.07.2016 г.

ОЩЕ ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ
За ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ ТЕСТ
Тестът се състои от 100 въпроса, обособени в шест части: по 20
въпроса, разпределени в раздели математика, история, география,
български език и по 10 въпроса от раздели физика и химия. Въпросите
съдържат условие, с четири различни отговора, като един от тях е верен. В
деня на изпита, в присъствие на кандидатите се изтегля на лотариен
принцип един изпитен вариант. По време на изпита се използва син
химикал и времето за работа е 4 часа.
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ОЦЕНЯВАНЕ
Оценяването на резултатите от общообразователния тест се
извършва по шестобалната система, според броя на верните отговори:
Постигналите от 0 до 39 верни отговори получават оценка Слаб 2,00.
Постигналите от 40 до 85 верни отговори получават оценки от
Среден 3,00 до Отличен 6,00 със стъпка от 0,06667 единици за всяка точка.
Постигналите от 85 до 100 верни отговори получават оценка
Отличен 6,00.
Скала за оценяване за постигналите от 40 до 85 верни отговора:
Брой
точки

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Оценки 3,00 3,07 3,13 3,20 3,27 3,33 3,40 3,47 3,53 3,60 3,67

Брой
точки

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Оценки 3,73 3,80 3,87 3,93 4,00 4,07 4,13 4,20 4,27 4,33 4,40

Брой
точки

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

Оценки 4,47 4,53 4,60 4,67 4,73 4,80 4,87 4,93 5,00 5,07 5,13 5,20

Брой
точки

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

Оценки 5,27 5,33 5,40 5,47 5,53 5,60 5,67 5,73 5,80 5,87 5,93 6,00

БАЛООБРАЗУВАНЕ
Състезателният бал на кандидатите се образува, като сума от:
• удвоената оценка от общообразователния тест или ДЗИ или
изпит, положен през 2016 г. в друго акредитирано висше училище;
• оценката по история от дипломата;
• оценката по математика от дипломата;
• по-високата оценка от държавния зрелостен изпит или оценката
от дипломата по български език и литература.
Класирането на кандидатите за студенти се извършва за обявените
места по специалности и форми на обучение.
Приемането на кандидатите за студенти се извършва по низходящ
ред на получения състезателен бал и на заявените по ред желания.
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Попълването на незаетите места се извършва в посочения на
сайта на НВУ „Васил Левски” ден по бал и по реда на явяване.
ЗАПИСВАНЕ
Приетите студенти при записване представят следните документи:
• диплома за средно образование – оригинал;
• четири снимки с формат 4/6 см;
• две снимки с формат 2,5/3 см;
• документи за записване на нови студенти (по образец);
• лична карта, която след проверката се връща на студента;
• Документ за внесена такса за обучение през първия семестър,
такса за комплект студентски документи от 25 лв. и годишен абонамент за
ползване на библиотека 10 лв.
ГОДИШНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Годишните такси за обучение са предложени от Академичния съвет
на НВУ „Васил Левски” за утвърждаване с постановление на Министерски
съвет.

Граждански специалности
Стопанска логистика
Логистика на сигурността
Комуникационна техника и
технологии
Компютърни системи и технологии
Компютърни технологии за
проектиране
Електронни системи за охрана,
наблюдение и контрол
Автоматика, информационна и
управляваща техника
Авиационна електроника
Авиационна техника и технологии
Индустриален мениджмънт
Автомобилна техника и транспортна
логистика
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Годишни такси за ОКС
„бакалавър”
Редовно Задочно Дистанционна
300
200
300
300
200
400

300

400

300

400

300

400

300

400

300

400
400
400

300
300
300

400

300

Защита на населението и
инфраструктурата
Строителна и специална техника
Национална и регионална сигурност
Защита на населението от бедствия,
аварии и катастрофи
Административна и информационна
сигурност

400

300

400
500

300
300

500

300

500

300

Таксата за първия семестър, която е 1/2 от годишната такса, се
заплаща при записването на приетия за студент.
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ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ
НВУ „Васил Левски” провежда:
• предварителни общообразователни тестове, като оценките от тях
се зачитат за положен конкурсен изпит.
• предварителни писмени тестове по чужд език, изпит за физическа
годност и психологична проверка (годност). При получена оценка
„издържал” на писмените тестове по чужд език и на изпита за физическа
годност, проверките се считат за преминати и не е необходимо повторно
явяване.
За явяване на предварителен изпит се попълва бланка и се заплаща
такса за изпита. Бланката се получава от местата за подаване на документи.
Не се прилага копие на личната карта. Лична карта се представя при
явяване на изпита.
Таксите са: за първи изпит 30 лв. и за всеки следващ по 20 лв.
Заплащането на таксата за явяване на изпит може да се извърши на
местата за подаване на документи и по банков път.
Няма ограничения за броя на явяванията на предварителни изпити.
При балообразуването се взема най-високата от всички оценки.

ГРАФИК
за провеждане на предварителните изпити през 2016 година
Велико Търново
НВУ „Васил Левски”
бул. „България” №76
Плевен
Военно окръжие
ул.,,Сан Стефано” № 43а
Шумен
Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
ул. „Карел Шкорпил”№1
Общообразователен тест
9.00 – 13.00 часа
Писмен тест по английски, френски или немски език
(за военните специализации)
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12 март 2016 г.
26 март 2016 г.
2 април 2016 г.
9 април 2016 г.
16 април 2016 г.
23 април 2016 г.

9.00 – 11.00 часа
Изпит за физическа годност
(за военните специализации)
от 14.30 – 17.00 часа

2 април 2016 г.
9 април 2016 г.
16 април 2016 г.

ГРАФИК
за провеждане на изнесените предварителни изпити
през 2016 година

Общообразователен тест
10.00 – 14.00 часа
Писмен тест по английски, френски или немски език
(за военните специализации)
15.00 – 17.00 часа
Пловдив
Военно окръжие
ул. ,, Велико Търново” № 75
Монтана
Военно окръжие
ул. ,, Безименна” № 1
Добрич
Военно окръжие
бул. „Добруджа” №4
Сливен
Военно окръжие
бул. „Ген. Скобелев” №4
Бургас
Професионална гимназия по електроника и
електротехника
Хасково
Военно окръжие
ул. ,,Ком” № 3
Стара Загора
Военно окръжие
ул. ,, Свети Княз Борис” № 55
Кюстендил
Езикова гимназия „Д-р Петър Берон”
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27 февруари
9 април
10 март

15 март
17 март
16 април
19 март
22 март
10 април
26 март
2 април

Документите за предварителни изпити може да подадете:
1. При представителите на НВУ по време на срещите,
организирани от Сдружение „Кандидатстудентска борса” в следните
градове:
Град

Място

София

Университет по
архитектура, строителство
и геодезия,
бул. „Хр. Смирненски” №1

Пловдив

Технически университет,
Филиал Пловдив
ул. „Цанко Дюстабанов”
№25

Монтана

Общински младежки дом

Велико Търново

Изложбени зали „Рафаел
Михайлов”

Добрич

Общински младежки
център

Бургас

Общински младежки дом

Хасково

Читалище „Заря”

Стара Загора

Хотел „Верея”
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Време
18-19 февруари 2016 г.
на 18.02.2016 г
10.00 – 18.00 часа
на 19.02.2016 г.
9.00 – 14.00 часа
25-26 февруари 2016 г.
на 25.02.2016 г.
11.00 – 18.00 часа
на 26.02.2016 г.
09.00 – 14.00 часа
7-8 март 2016 г.
на 07.03.2016 г.
11.00 – 18.00 часа
на 08.03.2016 г.
09.00 – 14.00 часа
10-11 март 2016 г.
на 10.03.2016 г.
11.00 – 18.00 часа
на 11.03.2016 г.
09.00 – 14.00 часа
14-15 март 2016 г.
на 14.03.2016 г.
11.00 – 18.00 часа
на 15.03.2016 г.
09.00 – 14.00 часа
18-19 март 2016 г.
на 18.03.2016 г.
10.00 – 18.00 часа
на 19.03.2016 г.
09.00 – 14.00 часа
21-22 март 2016 г.
на 21.03.2016 г.
11.00 – 18.00 часа
на 22.03.2016 г.
09.00 – 14.00 часа
23-24 март 2016 г.

на 23.03.2016 г.
11.00 – 18.00 часа
на 24.03.2016 г.
09.00 – 14.00 часа
2. В Приемния център на Националния военен университет
„Васил Левски” във Велико Търново от 29 февруари до 22 април 2016 г.,
всеки работен ден 8.30 – 12.00 ч. и 13.00 – 16.30 ч.
3. Във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” в гр. Шумен от 29
февруари до 22 април 2016 г., всеки работен ден 8.00 – 17.00 ч.
4. Във Факултет „Авиационен” в гр. Долна Митрополия от 29
февруари до 22 април 2016 г., всеки работен ден 8.30 – 12.00 ч. и 12.30 –
15.30 ч.
5. Във Военен клуб в гр. Плевен от 29 февруари до 22 април 2016
г., всеки работен ден 8.30 – 16.00 ч.
6. Във военните окръжия в областните градове от 29 февруари до
22 април 2016 г., всеки работен ден 9.00 – 12.00 ч. и 13.00 – 16.00 ч.
Записването и заплащането на таксата може да се извърши и в
деня на явяването на изпитите, но не по-късно от един час преди
изпита.
Всеки кандидат е длъжен да се яви един час преди началото на
изпита и да носи бланката с входящия си номер и лична карта!

Внимание!
Пазете и носете в деня на изпита квитанциите за платена такса!
Резултатите от предварителните изпити се обявяват на сайта на НВУ
до 20 работни дни след провеждане на изпита.
Информация по телефона за резултати от изпити и проверки не
се предоставя!
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ГРАФИК
за провеждане на психологична оценка (годност) на кандидаткурсантите

Психологична оценка (годност) на
кандидат-курсантите
Провежда се на посочените дати
от 8.00 часа

7 април
8 април
18 април
19 април
20 април
21 април
22 април
25 април
26 април
27 април
9 май
10 май
11 май
12 май
30 май
31 май
1 юни
2 юни

На всяка дата могат да се явят не по-вече от 12 кандидати. При
запълване на групата, съответната дата се зачерква като възможност за
явяване.
За явяване на психологичната оценка (годност) не се заплаща такса.
Всеки кандидат е длъжен да се яви не по-късно от 7.50 часа в
деня на проверката на КПП-юг на НВУ „Васил Левски” във Велико
Търново.
Място за провеждане на проверката
Националния военен университет „Васил Левски”
гр. Велико Търново
бул. България №76.
Важно! Резултатите от психологичната оценка (годност) са валидни
за срок от 6 (шест) месеца от датата на явяване. Това означава, че всеки
кандидат-курсант има право на еднократно явяване в рамките на
приемната кампания 2016-2017.
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ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
ОТ ТАКСА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ ОСВОБОЖДАВАТ:
• лица, които са кръгли сираци;
• лица с трайни увреждания и намалена работодпособност 70 и над
70 на сто;
• военноинвалиди и военнопострадали;
• лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и
възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
• майки с три ли повече деца.
ТАКСИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ
И ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Таксите за конкурсен изпит са: за първи изпит 30 лв и за всеки
следващ по 20 лв.
Кандидатстващите с оценка от държавен зрелостен изпит заплащат
такса от 30 лв.
Кандидатстващите с оценка от положен през 2016 година конкурсен
изпит в други, акредитирани висши училища в България заплащат такса от
30 лв.
При използване на оценка от ДЗИ и конкурсен изпит кандидатите
заплащат само 30 лв. За всеки следващ изпит заплащат по 20 лв.
При използване на оценка от конкурсен изпит, положен в друго
висше училище и конкурсен изпит кандидатите заплащат само 30 лв. За
всеки следващ изпит заплащат по 20 лв.
При използване на оценка от ДЗИ, конкурсен изпит, положен в друго
висше училище и конкурсен изпит кандидатите заплащат само 30 лв. За
всеки следващ изпит заплащат по 20 лв.
При използване на оценка от предварителен изпит, оценка от ДЗИ,
конкурсен изпит, положен в друго висше училище кандидатите заплащат
само 30 лв. За всеки следващ изпит заплащат по 20 лв.
При използване на оценка САМО от предварителен изпит/изпити
кандидатите НЕ заплащат такса.
Комплектът документи за кандидатстване е на цена 10 лв.
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Комплектът документи за записване на студенти в Университета е на
цена 25 лв.
Годишен абонамент за ползване на библиотека 10 лв.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ МОЖЕ ДА
ВНЕСЕТЕ:
Банкова сметка: BG 45 IABG 74313100835400
BIC код: IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД
клон В. Търново
НВУ “Васил Левски”
Факултет “Общовойскови”

Важно!
По време на явяването на изпити, не се осигуряват нощувките.
Кандидатите има възможност за използване на кетъринговото хранене
в Университета срещу заплащане.
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Адрес:
5006 гр. Велико Търново
бул. „България” №76
Телефони:
Връзки с обществеността
062 61 88 07
Информационен център, Велико Търново
062 61 88 37
Приемен център, Велико Търново
062 61 88 66,
Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен
централа: 054 80 10 40, вътрешни 54218, 54231, 54230
Факултет „Авиационен”, Долна Митрополия
064 970 192
е-mail: nvu@nvu.bg
www.nvu.bg
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