
Обявяване на процедура 

за набиране на курсанти от Националния военен университет „В. 

Левски“ – Велико Търново  

за 1 място за обучение в бакалавърска програма                    

„General Engineering Science: Defence Systems”  

в Университета “Хелмут Шмит” на Бундесвера в Хамбург, ФРГ,  

с начало 1 октомври 2016 г. 

 

I. За обучение в бакалавърска програма „General Engineering Science: 

Defence Systems” в Университета “Хелмут Шмит” на Бундесвера в Хамбург, 

ФРГ, за период от 2 ¼ години с начало 1 октомври 2016 г., да кандидатстват 

български курсанти, завършили 1-ви курс във НВУ „В. Левски”, с „Военна 

специалност „Организация и управление на военни формирования на 

тактическо ниво“, специализация „Танкова и автомобилна техника“, 

гражданска специалност „Управление на ресурси и технологии“ от 

професионално направление „Общо инженерство“. 

II. Кандидатите за обучение трябва да отговарят на следните изисквания:  

- да имат успех от 1-ви курс не по-нисък от „Много добър“; 

- да няма образувано наказателно производство срещу тях; 

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

- да са в добро здравословно състояние; 

- да владеят английски език на ниво минимум 3-3-3-2 съгласно 

стандартизационното споразумение на НАТО - STANAG 6001. 

III. Кандидатите, които отговарят на условията за обучение, подават 

рапорти до министъра на отбраната чрез началника на НВУ „В. Левски” до 

22.06.2016 г.  

Към рапорта трябва да бъдат приложени следните документи: 

- нотариално заверени копия от дипломата за завършено средно 

образование и за последна образователно-квалификационна степен на 

образование (ако притежават такава); 

- бележка от НВУ „В.Левски“ за постигнат успех през 1-вата година; 



- 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.  

- автобиография Curriculum vitae (европейски формат); 

- удостоверение за владеене на английски език на ниво минимум 3-3-3-2 

съгласно стандартизационното споразумение на НАТО - STANAG 6001. 

IV. Началникът на НВУ „В.Левски”: 

1. Да организира явяването на всички кандидати за обучение на изпит по 

английски език съгласно стандартизационното споразумение на НАТО STANAG 

6001, в рамките на сесия „Пролет 2016“ в периода 13.06.2016 г. – 17.06.2016 г. 

2. Да предложи в дирекция „Управление на човешките ресурси” 

подходящи кандидати до 27.06.2016 г. 

V. Съгласно т. 5 от становище с № 12-00-32/ 11.02.2016 г. дирекция 

„Управление на човешките ресурси” да изпрати чрез дирекция „Отбранителна 

политика“ документите на кандидатите за съгласуване с Федералното 

министерство на отбраната на ФРГ и обучаващата организация – Университета 

“Хелмут Шмит” на Бундесвера. 

VI. След получаване на мнението на германската страна, комисията на 

Министерството на отбраната, назначена с министерска заповед № Р-

500/13.12.2014 г., да разгледа документите на кандидатите и да номинира 1 

(един) кандидат за обучение, който отговаря на изискванията, посочени в т. II и 

т. III.  

Номинираният кандидат да бъде предложен за утвърждаване на министъра 

на отбраната с докладна записка на постоянния секретар на отбраната. 

VII. Дирекция „Управление на човешките ресурси” да изпрати 

документите на утвърдения кандидат за обучение на германската страна. 

VIII. Дирекция “Управление на човешките ресурси” да изготви заповед за 

командироване на българския обучаем във Федерална република Германия от 

учебната 2016/2017 година, след получаване на потвърждение за приемането му 

за обучение от германската страна. 



IX. Информация за кандидатстване в бакалавърска програма „General 

Engineering Science: Defence Systems” в Университета “Хелмут Шмит” на 

Бундесвера в Хамбург, ФРГ, да бъде публикувана на Internet-страниците, както 

следва: 

- от директора на дирекция “Връзки с обществеността” – на Internet-

страницата на Министерството на отбраната; 

- от началника на НВУ „В.Левски” – на Internet-страницата на НВУ „В. 

Левски”. 

 


