
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

28.01.2014 г.                       № ОХ - 57                София 
 

СЪДЪРЖАНИЕ:  Относно обявяване на заявения брой места за приемане на 

курсанти в Националния военен университет „Васил 

Левски” и във Висшето военноморско училище „Никола 

Й. Вапцаров” за учебната 2014/2015 г. 

 

На основание чл. 26, т. 15 и чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България и във връзка с чл. 4, ал. 3 от 

Наредба № Н-33/23.11.2011 г. за условията и реда за приемане на обучаеми 

във висшите военни училища 
 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

1. Обявявам заявения брой места за приемане на курсанти в 

Националния военен университет „Васил Левски” за учебната 2014/2015 г. в 

редовна форма на обучение по специалност „Организация и управление на 

военни формирования на тактическо ниво“ и по специализации, както следва: 

1.1. „Мотопехотни и танкови войски” – 8 места. 

1.2. „Разузнаване“ – 5 места. 

1.3. „Полева артилерия” – 8 места. 

1.4. „ПВО на войските“ – 5 места. 

1.5. „Инженерни войски” – 12 места. 

1.6. „Войски за ЯХБЗ и екология” – 7 места. 

1.7. „Летец-пилот” – 10 места. 

1.8. „Радиотехнически войски“ – 7 места. 

1.9. „Зенитно-ракетни войски“ – 10 места. 

1.10. „Летателни апарати и авиационни двигатели“ – 11 места. 

1.11. „Авиационно въоръжение“ – 5 места. 

1.12. „Навигационни, комуникационни и информационни системи” – 6 

места. 

1.13. „Ръководител на въздушното движение” – 8 места. 

1.14. „Танкова и автомобилна техника” – 9 места. 

1.15. „Материални средства, придвижване и транспорт“ – 9 места. 

1.16. „Въоръжение и боеприпаси“ – 9 места. 

1.17. „Военни комуникационни и информационни системи – 

Комуникационна техника и технологии” – 9 места. 

1.18. „Военни комуникационни и информационни системи – 

Компютърни системи и технологии” – 5 места. 



2. Обявявам заявения брой места за приемане на курсанти във Висшето 

военноморско училище „Никола Й. Вапцаров” за учебната 2014/2015 г. по 

специалност „Организация и управление на военни формирования на 

тактическо ниво“ и по специализации, както следва: 

2.1. „Корабоводене за ВМС” – 6 места. 

2.2. „Корабни машини и механизми за ВМС” – 5 места. 

2.3. „Корабна радиоелектроника за ВМС“ – 6 места. 

3. Обявявам заявения брой места за обучение на военнослужещи, 

притежаващи висше образование за придобиване на квалификация по 

„Военно дело“ за учебната 2014/2015 г., както следва: 

- за нуждите на Командване на Военновъздушните сили – 2 места; 

- за нуждите на Стационарна КИС – 1 място; 

- за нуждите на Съвместно командване на силите – 2 места. 

4. Подборът на кандидатите за обучение по т. 3 да се извърши по 

регламента на Наредба № Н-33/23.11.2011 г. за условията и реда за приемане 

на обучаеми във висшите военни училища. 

5. Структурите заявили места по т. 3 да осигурят подходящи офицерски 

длъжности за назначаване на военнослужещите, придобили квалификация по 

„Военно дело“. 

6. Началниците на Националния военен университет „Васил Левски” и 

Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров” със свои заповеди да 

създадат организация за приемане на документите за кандидатстване и за 

провеждане на конкурсните изпити, съгласно Наредба № Н-33/23.11.2011 г. 

за условията и реда за приемане на обучаеми във висшите военни училища. 

7. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността” – МО да 

организира публикуване на заповедта на интернет страницата на 

Министерството на отбраната. 

 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на 

дирекция „Управление на човешките ресурси”.  

 

 

      МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

      НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

         АНГЕЛ НАЙДЕНОВ 

 

  

 

 

 

 


