
Информация за кандидатстване във Военните училища на САЩ с 

начало през учебната 2014/2015 г. 

 

1. Военното училище на Сухопътните войски в Уест Пойнт, Ню Йорк – 

до 6 номинации. 

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 

1.1. Да са на възраст от минимум 17 години и да нямат навършени 23 

години към дата 01.07.2014 г. 

1.2. Да не са семейни, бременни и да не са задължени по закон да се 

грижат за дете/деца.  

1.3. Да са в много добра физическа форма. (Номинираните кандидати  

трябва да представят медицинско свидетелство и да покрият изискванията на 

американската страна на теста за физическа годност). 

1.4. Да преминат тест SAT или ACT.  

1.5. Да притежават много добри познания и комуникативни умения по 

английски език: преминат TOEFL.  

2. Военновъздушно училище в Колорадо Спрингс, Колорадо – до 6 

номинации. 

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 

2.1. Да са на възраст от минимум 17 години и да нямат навършени 23 

години към дата 01.07.2014 г. 

2.2. Да не са семейни, бременни и да не са задължени по закон да се 

грижат за дете/деца.  

2.3. Да са в много добра физическа форма. (Номинираните  кандидати  

трябва  да представят медицинско свидетелство и да покрият изискванията 

на американската страна на теста за физическа годност). 



2.4. Да преминат тест SAT или ACT. 

2.5. Да притежават много добри познания и комуникативни умения по 

английски език.  

Академичният съвет на съответното военно училище на САЩ 

евентуално ще подбере по един български курсант/студент от 

предложените кандидати. 

Преди заминаване на обучение в САЩ, Министерството на отбраната 

на Република България трябва да декларира в писмен вид, че след завършване 

на обучението му, съответният курсант/студент ще служи във Въоръжените 

сили на Република България. 

Финансовите разходи за обучение, настаняване и хранене на 

одобрените кандидати по време на обучението във военните училища на 

САЩ се поемат от американската страна.  

Министерството на отбраната на Република България поема следните 

финансови разходи за всеки  български обучаем: 

1. Дневни пари във валута за трите дни на пътуване съгласно чл. 15, ал. 

1 и за останалия период на обучение, съгласно чл. 20, ал. 1 и чл. 23, ал. 1 от 

Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, 

утвърдена с ПМС №115 /03.06.2004 г. 

2. Транспортните разходи за пътуване до/от САЩ.  

3. Медицинска застраховка за целия период на обучение, съгласно чл. 

28 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, 

утвърдена с ПМС №115 /03.06.2004 г. 

4. Студентска виза за САЩ за целия период на обучение на 

командирования курсант/студент, съгласно чл. 30, ал. 1 от Наредбата за 

служебните командировки и специализации в чужбина, утвърдена с ПМС 

№115 /03.06.2004 г. 

5. Такса SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) за 

обработка на документи. 

 

Кандидатите за обучение трябва да отговарят на следните изисквания:  

- срещу тях да няма образувано наказателно производство; 

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 

- да са в добро здравословно състояние; 

- да са на възраст от 17 години и да нямат навършени 23 години към 

01.07.2014 г. 



Кандидатите, които отговарят на условията за обучение, подават 

рапорти/заявления до министъра на отбраната чрез началника на съответното 

висше военно училище до 29.11.2013 г.  

 

Към рапорта/заявлението се прилагат: 

- нотариално заверено копие от дипломата за завършено средно 

образование; 

- копие от акта за раждане; 

- медицинско свидетелство (без превод и легализация); 

- свидетелство за съдимост; 

- служебни бележки от Националната следствена служба и от служба 

„Военна полиция”, удостоверяващи, че срещу кандидата няма образувано 

наказателно производство.  

 

 


