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Раздел първи 

Дисциплинарна практика. Общи положения 

 

Чл. 1. С тази методика се уреждат събирането, регистрирането, 

отчитането, контролът, анализът, съхранението и ползването на 

информацията за състоянието на дисциплината и дисциплинарната 

практика на курсантите. 

Чл. 2. Дисциплинарната практика обхваща упражняването на 

дисциплинарната власт, действията по изпълнение и обжалване на 

заповедите за налагане на дисциплинарни наказания и предприемането на 

мерки за укрепване на дисциплината. 

Чл. 3. (1) Дисциплинарната отговорност на курсантите от ВВВУ 

,,Георги Бенковски” е отговорността, която те носят при извършване на 

нарушение на установената дисциплина. 

(2) Дисциплинарната отговорност е лична. 

(3) Нарушение на дисциплината е виновното неизпълнение на 

задължения от курсантите установени в Закона за висшето образование, 

този и другите правилници на университета и клаузите на сключените 

договори за обучение. 

(4) Курсантите нарушили дисциплината се наказват с предвидените в 

правилата дисциплинарни наказания независимо от имуществената, 

административно - наказателната или наказателната отговорност, ако 

такава отговорност се предвижда.  

(5) Всички курсанти приети за обучение в ВВВУ ,,Георги Бенковски” 

носят дисциплинарна отговорност съгласно тази методика. 

Чл. 4. (1) Дисциплинарното наказание се налага с цел да се 

въздейства: 

1. на наказания курсант за спазване на установената дисциплина в 

училището и като предупреждение  за не извършване други 

дисциплинарни нарушения за в бъдеще; 

2. възпитателно и предупредително върху останалите курсанти. 

(2) При установяване на дисциплинарното нарушение и налагане на 

съответното наказание е недопустимо да се уронва честа и унижава 

достойнството на курсанта. 

Чл. 5. Принципът на централизъм относно дисциплината и 

дисциплинарната практика се реализира чрез вземане на еднолично 

решение, обявяването му по съответния ред, носенето на отговорност за 

него и осъществяването на контрол от съответния командир (началник) за 

точното му изпълнение. Решението се обявява писмено чрез отдаване на 

заповед в съответствие с правомощията на командирите (началниците). 

Чл. 6. За укрепване на дисциплината, командирите (началниците) с 

правомощия за налагане на дисциплинарни наказания са длъжни да: 

1. осигуряват бързина и законосъобразност при търсене на 

дисциплинарна отговорност от подчинените им курсанти; 
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2. не допускат укриване или омаловажаване на дисциплинарни 

нарушения, както и укриване на произшествия; 

3. налагат съответното наказание за всяко извършено 

дисциплинарно нарушение; 

4. анализират причините и условията, водещи до извършване на 

дисциплинарни нарушения и вземат мерки за тяхното отстраняване; 

5. осъществяват дейност по обща и индивидуална превенция за 

недопускане или ограничаване броя на инцидентите и дисциплинарните 

нарушения; 

6. участват в работата по жалби и сигнали срещу техни подчинени. 

Чл. 7. (1) Дисциплината се изразява в точното спазване на законите, 

нормативните актове, на  определения с тази методика ред, както и 

заповедите и разпорежданията на командирите (началниците). 

(2) Дисциплината на курсанта с оглед на неговото обучение и 

предстоящата му дейност като военнослужещ задължава: 

1. да пази честта и достойнството на училището; 

2. да опазва класифицирана информация; 

3. да се подчинява безпрекословно на командирите (началниците); 

4. да бъде дисциплиниран, коректен, честен и амбициозен при 

подготовката за изпълнение на военна служба; 

5. да понася твърдо несгодите и лишенията във връзка с 

подготовката им по изпълнение на военна служба; 

6. да цени колегите си, да им помага с личен пример, думи и дела, 

да ги предпазва от недостойни постъпки и опасности; 

7. да съдейства на командирите (началниците) за поддържане на 

реда, дисциплината и етичните норми на поведение; 

8. да полага необходимите грижи и да пази повереното му 

въоръжение, техника и имущества. 

Чл. 8. (1) Наградите и отличията са израз на оценка за приноса на 

курсантите при изпълнението на служебни задачи и на други дейности, 

свързани с дейностите в училището. 

(2) Наградите са лични и колективни, морални и материални. 

(3) Видът на наградата се определя съобразно конкретния личен или 

колективен принос за изпълнението на задълженията от курсантите и със 

значимостта на постигнатите от тях резултати. 

Чл. 9. (1) При приемането си като курсант всеки обучаем получава 

кредит в размер на 100 точки, като същите  са за целия срок на обучение.  

(2) Воденето броя на точките се осъществява от командира на ротата в 

отчетен картон за кредита от точки, приложените поощрения и наложените 

наказания (приложение №2). 

Чл. 10. (1) Броят на точките се намалява при допускане на нарушения.  

(2) Ако в рамките на 6 месеца обучаемият няма отнети точки, но има 

поощрения, при първо провинение, ако същото не  представлява 

нарушение изискващо отнемане на  повече от 20 точки - точки не се 

отнемат. 
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(3) При достигане на минимум от 20 точки,  командирът на ротата 

подава рапорт по команден ред до началника на ВВВУ „Георги 

Бенковски”, с предложение за налагане на наказание „Предупреждение за 

уволнение ”. 

(4) При изчерпване на кредита от точки, командирът на ротата подава 

рапорт по команден ред до началника на ВВВУ „Георги Бенковски”, с 

предложение за налагане на наказание „Уволнение”. 

Чл. 11. При положителни прояви от курсантите (отлично изпълнение 

на задачи във връзка с подготовката им, участие в конференции, призово 

представяне в спортни мероприятия и други), броят на точките може да 

бъде увеличен, но не повече от 150.  

 

Раздел втори 

Дисциплинарни нарушения 

 

Чл. 12. Дисциплинарни нарушения по смисъла на чл. 3, ал. 3 са: 

1. неизпълнение на задължения по военна служба; 

2. закъснение или отсъствие без уважителна причина от учебни 

занятия; 

3. други нарушения, свързани с учебния процес; 

4. неизпълнение или нарушаване на задълженията, свързани с 

дежурствата и охраната на училището; 

5. нарушаване на дисциплината и нормативно установения ред в 

училището; 

6. нарушаване на правилата за опазване на класифицираната 

информация; 

7. напускане на училището и гарнизона без разрешение на 

съответния командир (началник); 

8. повреждане или унищожаване на имущество на училището; 

9. действия, нарушаващи политическия неутралитет; 

10. грубо поведение спрямо граждани или военнослужещи, 

несъвместимо с обществените норми за поведение; 

11. морална разпуснатост, внасянето и употребата на алкохол, както 

и  притежание, употреба и разпространение  на упойващи вещества в 

района на ВВВУ „Георги Бенковски”. 

12. уронване престижа на училището. 

 

Раздел трети 

Дисциплинарни наказания 

 

Чл. 13. На курсантите се налагат следните дисциплинарни наказания: 

1. ,,забележка” 

2. „мъмрене”; 

3. „строго мъмрене”; 
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4. „предупреждение за понижаване на военното звание с една 

степен за срок от 6 месеца до една година” ; 

5. „понижаване на военното звание с една степен за срок от 6 

месеца до една година” ; 

6. „предупреждение за уволнение”; 

7. „уволнение”. 

Чл. 14. Дисциплинарното наказание „мъмрене” се изразява в 

отправяне на предупреждение с посочване на обстоятелства, за които то се 

налага. 

Чл. 15. Дисциплинарното наказание „строго мъмрене” се изразява в 

отправяне на предупреждение, че повторно извършване на подобно деяние 

ще бъде санкционирано с по-тежко наказание. 

Чл. 16. (1) Дисциплинарното наказание „предупреждение за 

понижаване на военното звание с една степен” се изразява в обявяване на 

наложеното наказание и предупреждаване, че при извършване на друго 

подобно или по-тежко дисциплинарно нарушение ще бъде наложено 

наказание „Понижаване на военното звание с една степен”. 

(2) Наказанието се налага за срок от 6 месеца до една година. 

Чл. 17. (1) Дисциплинарното наказание „Понижаване на военното 

звание с една степен” се изразява в обявяване на наложеното наказание и 

предупреждаване, че при извършване на друго подобно или по-тежко 

дисциплинарно нарушение ще бъде наложено наказание „предупреждение 

уволнение“. 

(2) Наказанието се налага за срок от 6 месеца до една година. 

Чл. 18. (1) Дисциплинарното наказание „предупреждение за 

уволнение“ се изразява в обявяване на наложеното наказание и 

предупреждаване, че при извършване на друго подобно или по-тежко 

дисциплинарно нарушение ще бъде наложено наказание „уволнение“. 

(2) Наказанието се налага за срок от 6 месеца до една година. 

Чл. 19. Дисциплинарното наказание „уволнение” може да бъде 

наложено в следните случаи: 

1. демонстративно неподчинение, неизпълнение или отказ да се 

изпълни заповед на началник; 

2. при получаване на прекратяване на разрешението за достъп до 

класифицирана информация или отказ за издаване на такова разрешение; 

3. извършване на дисциплинарно нарушение в срока на наложено 

наказание „предупреждение за уволнение“; 

4. при изчерпване на кредита от точки съгласно настоящата 

методика. 

5. извършване на други тежки нарушения на военната дисциплина, 

характерът и последиците от които са несъвместими с продължаване на 

обучението за военна служба; 
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Раздел четвърти 

Определяне и ред за налагане на дисциплинарни наказания 

 

Чл. 20. (1) При определяне на дисциплинарното наказание се вземат 

предвид тежестта на нарушението, последиците, обстоятелствата, при 

които е извършено, вината и цялостното поведение. 

(2) За едно дисциплинарно нарушение може да се наложи само едно 

дисциплинарно наказание. 

Чл. 21. (1) Дисциплинарните нарушения се установяват от преките 

командири (началници) на курсантите, (дежурните длъжностни лица, и 

лицата пристигнали за проверка) които задължително ги изслушват или 

приемат писмените им обяснения. 

(2) Командирът на отделение, заместник – командирът на взвода и 

главният сержант на рота – дубльор констатират извършеното нарушение 

и докладват за него на командира на взвода или (а той) на командира на 

ротата. 

(3) Командира на ротата взема предвид (разглежда) извършеното 

нарушение, (задължително изслушва или приема писменото обяснение от 

нарушителя на дисциплината ) прави проверка и отнема точки съгласно  

правилата за прилагане на точковата система, като същото отразява в 

отчетния картон за кредита от точки (приложение №2). При достигане на 

съответния минимум от точки налага дисциплинарно наказание по чл. 13 т. 

1 - 3 като прави доклад в докладната книга на училището, а за останалите 

точки по този член със заповед на началника на ВВВУ „Георги 

Бенковски”. 

Чл. 22. (1) Дисциплинарните наказания “забележка”, „мъмрене“ и 

„строго мъмрене“ се налага от преките командири (началници). 

(2) Дисциплинарните наказания по чл. 13, т. 4 - 7 (1-7) се налагат от 

началника на училището. 

Чл. 23. (1) Дисциплинарните наказания с изключение на тези по чл. 

13, т. 1 - 3, се налагат с мотивирана писмена заповед на началника на 

училището, в която се посочват: извършителят, мястото, времето и 

обстоятелствата, при които е извършено нарушението, доказателствата, 

въз основа на които е установено, правното основание и наказанието, 

което се налага, срокът на наказанието, пред кой орган и в какъв срок може 

да се обжалва. 

(2) Дисциплинарното наказание се смята за наложено от деня на 

връчване на копие от заповедта за налагането му. От този момент 

заповедта влиза в сила и започва да тече срока на обжалването . 

(3) Командирите (началниците), които нямат право да издават 

писмена заповед, изготвят предложение за налагане на дисциплинарно 

наказание по команден ред до началника на университета.  

(4) Дисциплинарното наказание на курсанта се обявява пред строя или 

на служебно събиране. 
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Чл. 24. (1) Заповедите за налагане на дисциплинарно наказание могат 

да се обжалват по реда на Административно – процесуален кодекс. 

(2) Обжалването на заповедта за налагане на дисциплинарно 

наказание не спира нейното изпълнение. 

(3) Заличаването на дисциплинарните наказания се извършва по реда 

на тази методика. 

Раздел пети 

Правила за прилагане на точковата система при извършване на 

нарушения на дисциплината 

 
Чл. 25. Наказанията по чл. 13 се налагат при достигане на следния 

лимит от точки: 
1. наказание „Забележка” се налага при достигане на минимум от 80 

точки; 
2. наказание „Мъмрене” се налага при достигане на минимум от 70 

точки; 
3. наказание „Строго мъмрене” се налага при достигане на минимум 

от 50 точки; 
 4. наказание „Предупреждение за понижаване на военното звание с 

една степен” се налага при достигане на минимум от 40 точки; 
5. наказание „Понижаване на военното звание с една степен” се 

налага при достигане на минимум от 30 точки; 
6. наказание „Предупреждение за уволнение” се налага при 

достигане на минимум от 20 точки; 
7. наказание „Уволнение” се налага след изчерпване лимита от 

точки. 
Чл. 26. (1) При извършване на нарушения за които се отнемат до 20 

точки, същите могат да бъдат възстановени след извършване на 
доброволна и безвъзмездна трудова дейност в личното време или в 
почивните дни по облагородяване, поддръжка и почистване района на 
университета или чрез провеждане на занятия по Физическа или Строева 
подготовка под ръководството на младши командния състав. 

 (2) За всеки отработен 1 (един) астрономически час се възстановяват 
по 2 точки, за всеки 1 (един) учебен час занятие по Физическа или Строева 
подготовка се възстановяват по 2 точки. 

(3) Не се разрешава възстановяването на по-вече от 20 точки в 
рамките на 6 месеца. 

(4) При допускане на слаби оценки  и (или) извършване на нарушения 
от страна на курсантите, по решение на командирите междуседмичната им 
почивка се ползва в района на университета, без право за напускане. 
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 Нарушаване на учебната дисциплина и ред отнети точки 

1 Закъснение за занятие без уважителна причина до 5 мин. 5 

2 Безпричинно отсъствие от занятие 10 

3 Пререкание с преподавател 10 

4 Опит за преписване или преписване  15 

 Нарушаване на разпределение на времето отнети точки 

1 Безпричинно закъснение за мероприятие 5 

2 Неприсъствие на мероприятие 10 

3 
Безпричинно закъснение при завръщане от отпуск, 

болница или командировка 
30 

 Нарушаване на дисциплината и правилата  отнети точки 

1 Неспазване формата на облеклото и лош външен вид 5÷15 

2 
Неизпълнение на задълженията по носенето на 

дежурство 
10÷20 

3 Пререкания с колеги 5 

4 
Пререкания с командно-преподавателския състав и 

лицата от денонощния наряд 
10÷30 

5 
Кражба, присвояване или разпиляване на  материали, 

суровини, енергия и други средства. 
100 

6 

Явяване  в нетрезво или в неадекватно състояние в 

следствие на употреба на алкохол, наркотични или 

упойващи вещества в района на училището. 

100 

7 
Действия водещи до уронване престижа на университета 

и войнската чест 
30 

8 Опит за измама 30 

9 Умишлено повреждане или унищожаване на имущество 100 

10 Саморазправа 40 

11 Напускане района на училището без разрешение 30 

12 Неизпълнение на заповед или разпореждане 50 

13 
Внасяне или употреба на алкохол, разпространение и 

употреба на упойващи и наркотични вещества 
50 

14 
Демонстративно  /публично/ неизпълнение на заповед 

или разпореждане 
100 

15 Нерегламентиран достъп до класифицирана информация  30 

 

 

Забележка: 

При констатиране на повторно нарушение от един характер в рамките 

на един месец, точките които се отнемат се удвояват. 

При извършване на други нарушения извън гореспоменатите броят на 

отнеманите точки се определя от командира на ротата в зависимост от 

степента на извършеното нарушение. 
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Раздел шести 

Награди и поощрения 

 

Чл. 27. Курсантите могат да бъдат награждавани с: 

1. обявяване на благодарност; 

2. грамота; 

3. освобождаване от задължения по учебен план; 

4. парична награда; 

5. предметна награда; 

6. наградни знаци. 

 

Раздел седми 

Ред за прилагане на награди и поощрения 

 

Чл. 28. (1) Младшите командири, командирите взводове и роти имат 

право да прилагат поощрението „обявяване на благодарност”. 

(2) Командирът на ротата има право да предлага курсанти за награда 

по чл. 27, т. 2и 3. 

(3) Началникът на университета има право да прилага поощрения и 

награди по чл. 27, т. 1 – 6. 

Чл. 29. Предложенията за награждаване по чл. 27 се представят по 

команден ред не по-късно от 30 дни преди датата на награждаване. 

Чл. 30. (1) За всяко получено поощрение или награда курсантът 

получава точки към кредита си както следва: 

- при „Обявяване на благодарност” - 10 точки; 

- при награждаване с „Грамота”, „Освобождаване от задължения по 

учебен план”, „Парична награда” и „Предметна награда” – 15 точки; 

- при награждаване с „Наградни знаци” – 20 точки. 

(2) Командирът на ротата  води отчетността на приложените 

поощрения и награди, като вписва получените точки в отчетния картон за 

кредита от точки (приложение №2). 

Чл. 31. (1) Поощренията спрямо курсантите се обявяват устно, или  с 

писмена заповед на началника,  която се обявява пред строя,  на служебно 

събиране или в тържествена обстановка. 

(2) Командирите, нямащи право да отдават писмени заповеди, 

прилагат поощрения на пряко подчинените си курсанти съгласно 

предоставената им дисциплинарна власт. За обявените награди и 

поощрения те правят доклад в докладната книга на батальона, след което 

се отдава в заповед. 
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Раздел осми 

Правила за прилагане на точковата система 

при положителни прояви от курсантите (отлично изпълнение на задачи във 

връзка с подготовката им, участие в конференции, призово представяне в 

спортни мероприятия и други)  

 

Чл. 31а. За положителни прояви курсантът получава точки към 

кредита си, както следва: 

- за участие в организация на мероприятия на ниво училище – 5 точки; 

- за участие в организация на мероприятия на национално и 

международно ниво – 10 точки; 

- за участие в мероприятия на национално и международно ниво – 15 

точки; 

- за участие в конференции, олимпиади или други научни форуми на 

национално ниво – 5 точки; 

- за участие в конференции, олимпиади или други научни форуми на 

международно ниво – 10 точки; 

- за призово представяне на спортни състезания в училището: 

първо място – 5 точки 

второ място – 3 точки 

трето място – 2 точки 

- за призово представяне на спортни състезания на национално ниво: 

първо място – 10 точки 

второ място – 8 точки 

трето място – 5 точки 

при класиране извън призовата тройка – 2 точки 

- за призово представяне на спортни състезания на международно 

ниво: 

първо място – 15 точки 

второ място – 13 точки 

трето място – 10 точки 

при класиране извън призовата тройка – 5 точки 

Чл. 31б. Удостоверяването за участие се извършва, както следва: 

- за организация на мероприятия на университетско и национално 

ниво – служебна бележка с печат и подпис на председателя или заместник-

председателя на Курсантско-студентски съвет при ВВВУ „Георги 

Бенковски”. 

- за участие в спортни състезания, за призовите места – медали и 

грамоти. 
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Раздел девети 

Отчет на дисциплинарната практика 

 

Чл. 32. (1) Отчета се води в отчетен картон (приложение № 1) и 

картон за кредита от точки (приложение № 2). 

(2) Тези картони се водят от командира на ротата и се съхраняват при 

него. 

Чл. 33. Отчитането на дисциплинарната практика се извършва  в 

следния ред: 

1. прави се доклад в докладната книга и след това се нанася в 

картоните (приложение № 1 и 2); 

2. след всяко нанасяне в картоните, курсанта се подписва; При 

отказ да се разпише това се удостоверява с подписите на не по-малко от 

двама свидетеля. 

Чл. 34. Отчет и анализ се прави ежеседмично в анализа на командира 

на ротата. 
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Приложение №1 

 

 

ОТЧЕТЕН КАРТОН 
на ……………………………………………………………. 

курсант от ………….кл. отд на ….. 

 

 

 

 

НАГРАДИ И ПООЩРЕНИЯ 

 

№ За какво 

Вид на 

наградата или 

поощрението 

Кога е обявено,  

№  и дата на 

заповедта 

От кого е 

поощрението 
забележка 

      

      

 

 

 

 

 

НАКАЗАНИЯ 
(на гърба на награди и поощрения) 

 

№ За какво 
Кога е 

извършено 

Вид на 

наказанието 

Кога е 

наложено №  и 

дата на 

заповедта 

От кого е 

наказанието 
забележка 
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Приложение № 2 

КАРТОН ЗА КРЕДИТА ОТ ТОЧКИ 

 
награди и поощрения наказания общ 

кредит 

точки  

(начални 

100) 

подпис 

на 

курсанта 
награди и 

поощрения 

за какво; 

№ на 

заповедта 

добавени 

точки 

(бр.) 

 

нарушение 

отнети 

точки 

(бр.) 

наказание; 

№ на 

заповедта 
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