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З А П О В Е Д 

НА НАЧАЛНИКА НА ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ 

„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ 

 

29.09.2022 г.          № РД – 03 - 655           гр. Долна Митрополия 
 

СЪДЪРЖАНИЕ: Изменение   и  допълнение  на  моя заповед  с  рег. 

№ РД-03-295/03.05.2022 г., относно организацията 

на кандидатстването, провеждането на конкурсните 

изпити, класирането и приемането на кандидатите за 

обучение във ВВВУ „Георги Бенковски“ за учебната 

2022/2023 година. 
       

На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България, Решение № 681/21.09.2022 година на 

Министерския съвет на Република България, на основание Наредба      

Н-17/15.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България за 

условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във 

висшите военни училища, заповед  № ОХ-58/20.01.2022 г., изменена и 

допълнена със заповед  № ОХ-261/21.03.2022 г. на министъра на 

отбраната на Република България, относно обявяване на заявения брой 

места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни 

училища за учебната 2022/2023 година,  

З А П О В Я Д В А М : 

I. В моя заповед № РД-03-701/09.11.2021 г., да се извършат 

следните допълнения: 

1. В раздел Х, се създава позиция 7 със следното съдържание: 

„7. Допълнителен прием на кандидати за курсанти във Висше 
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военновъздушно училище „Георги Бенковски“ за учебната 2022/2023 

година, да се организира както следва: 

7.1. От 28.09.2022 г. до 07.10.2022 г. да се извърши прием на 

комплект документи за кандидатстване. Кандидатите за курсанти, 

участващи в кампанията за допълнителен прием, могат да кандидатстват за 

всички незаети места, обявени в заповед  № ОХ-58/20.01.2022 г., изменена 

и допълнена със заповед № ОХ-261/21.03.2022 г. на министъра на 

отбраната на Република България, относно обявяване на заявения брой 

места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни 

училища за учебната 2022/2023 година, съгласно Решение № 681 от 21 

септември 2022 година на Министерския съвет, по специализации, както 

следва: 

Редовна форма на обучение 

Наименование на специализацията бр. 

места 

Летец пилот 
за нуждите на МО за изтребителна авиация 1 

за нуждите на МВР за вертолетна авиация 1 

Радиоелектронно оборудване на летателни апарати 1 

Авиационно въоръжение 1 

Комуникационни, информационни и навигационни системи 4 

Летателни апарати и авиационни двигатели 6 

 

7.2. В съответствие с раздел ІV от наредба Н-17/15.10.2021 г., 

Военномедицинска академия извършва медицинско освидетелстване и 

психологична оценка (пригодност) в периода от 10.10.2022 г. до  

21.10.2022 г. по график, утвърден от началника на ВМА, гр. София, за 

кандидат-курсантите участващи в кампанията за допълнителен прием. 

7.3. За времето от 10.10.2022 г. до 21.10.2022 г. да се проведат 

конкурсни изпити - психологична оценка (пригодност), 

общообразователен тест, тест по английски език и изпит за физическа 
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годност, в кампанията за допълнителен прием на кандидати за курсанти на 

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски”. 

7.4. Класирането на кандидатите за курсанти да се извърши в 

низходящ ред на състезателния бал. Същото да се обяви в моя заповед и да 

се публикува на интернет сайта на Училището до 24.10.2022 г. – за 

допълнителната приемна кампания. 

7.5. Заседание на приемната комисия за допълнителната приемна 

кампания да се проведе на 26.10.2022 г. от 10.00 часа във ВВВУ „Георги 

Бенковски“.“ 

II. В останалата си част моя заповед № РД-03-701/09.11.2021 г. 

остава непроменена. 

Заповедта да се публикува на интернет страницата на училището 

при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и 

Закона за защита на класифицираната информация и да се доведе до 

знанието на определените длъжностни лица. 

Изпълнението на заповедта възлагам на заместник-началника по 

учебната и научната част на ВВВУ „Георги Бенковски“. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществя лично. 

 

НАЧАЛНИК НА ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ 

        „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 

        БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ              П                  ЮЛИЯН РАДОЙСКИ 

     ___.___.2022 г. 


