
 

ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ 

„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 

гр. Долна Митрополия , ул. „Св.св.Кирил и Методий” № 1, п.к. 5855 

тел. 65701,  факс: 064 / 837 217  email: info@af-acad.bg 

 

 

 

З А П О В Е Д 

НА НАЧАЛНИКА НА ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ 

„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 

 

   16.10.2020 г. № РД-03-707 гр. Долна Митрополия  

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно организацията на кандидатстването, 

провеждането на конкурсните изпити, класирането и 

приемането на кандидатите за студенти във ВВВУ 

„Георги Бенковски” за учебната 2021/2022 година. 

 

На основание чл. 68 от Закона за висшето образование, Наредба за 

държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на 

Република България приета с ПМС №79 от 09.05.2000 г., изм и доп. в ДВ, бр. 

47 от 05.06.2018 г., глава втора, раздел първи, втори и трети  от Правилник за 

приема и учебната дейност на Висше военновъздушно училище “Георги 

Бенковски“, и в съответствие с решение на Академичния съвет, прието с 

протокол № 2919/02.10.2020 г. и чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България, 

 

З А П О В Я Д В А М : 

 

І.  Броят на местата за обучение на студентите в ОКС “бакалавър”, по 

специалности да се публикуват на сайта на Училището след обявяването им в 

постановление на Министерския съвет на Република България. 

ІІ. Условия и ред за кандидатстване. 

1. Кандидатите за обучение за студенти трябва да отговарят на 

условията, регламентирани в Наредбата за държавните изисквания за 

приемане на студенти във висшите училища на Република България (ПМС 
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№79/09.05.2000 г.).  Кампанията за ранен прием на студенти да се проведе от 

месец Октомври 2020 г. до месец Март 2021 г. и редовна приемна кампания 

от месец Март до месец Август 2021 г. За отговорници за кандидат-

студентската кампания определям: 

1.1. От факултет „Авиационен“ – лейтенант Милен Симеонов и 

лейтенант Виктория Уручева; 

1.2. От департамент „Природни и хуманитарни науки“ – доц. д-р Галина 

Тодорова и главен асистент д-р Милен Митков. 

2. Кандидатите за обучение за студенти подават заявление по образец 

до началника на Училището с приложени документи, както следва: 

2.1. Kопие на дипломата за средно образование (завършилите средно 

образование в чужбина представят копие от диплома за средно образование, 

легализирана от Министерството на образованието и науката) – 1 брой; 

2.2. Удостоверение от областния Център за психично здраве за липса на 

психични заболявания – оригинал;  

2.3. Състезателен картон по образец от Висшето военно училище. 

3. Кандидатите за студенти в кампанията за ранен прием, подават 

документите по т. 2, като тези от тях, които нямат завършено средно 

образование, вместо копие от дипломата за средно образование да приложат 

удостоверение или служебна бележка с оценките от 11 клас и средния успех 

от 11 клас, издадени от съответното средно училище. При отсъствие на 

оценка, участваща в балообразуването от 11 клас, да бъде вписана оценката 

от последната година, в която е изучаван съответния предмет. 

IIІ. Подаване на документи за кандидатстване. 

1. Кандидатите за студенти подават документите лично във ВВВУ 

„Георги Бенковски” или онлайн на специализирана платформа на сайта на 

училището.  

2. Подробна информация за кандидатстване да се публикува на 

официалната страница на ВВВУ „Георги Бенковски“ – af_acad.bg. 

IV. Такси за кандидатстване. 

http://www.nvu.bg/
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1. Комплект документи за кандидатстване – 10 (десет) лв.; 

2. За конкурсен изпит или кандидатстване с оценка от ДЗИ  

– 30 (тридесет) лв.; 

V. Конкурсни изпити. 

1. Провеждането на конкурсните изпити да се извърши с кандидатите 

за студенти за учебната 2021/2022 г. във ВВВУ „Георги Бенковски“, както 

следва: 

- всеки месец, в рамките на една седмица, за времето на приемната 

кампания; 

- начало на изпитите - 09.00 часа; 

- начин на провеждане на изпитите – онлайн с използване на 

разработената за целта платформа в сайта на Училището. 

Кандидат-студентите да бъдат уведомявани за конкретната дата на 

явяване в посочените периоди, в зависимост от броя на подалите документи.  

2. Писменият конкурсен изпит за кандидат-студентите по всички 

специалности да бъде във вид на общообразователен тест или есе. 

2.1. Общообразователния тест за прием на кандидат-студенти във 

ВВВУ „Г. Бенковски” за учебната 2021/2022 г. да се състои от 50 въпроса, 

обособени в три части: 10 (десет) въпроса в раздел Български език, и по 20 

(двадесет въпроса) в разделите Математика и Физика. 

2.2. Въпросите в трите раздела на теста са от типа „въпроси с 

множествен избор” - съдържат условие, към което са дадени 4 (четири) 

различни отговора. Задачата на кандидата е да посочи най-подходящия 

отговор.  

2.3.  Само един от предложените отговори е верен и съответства 

напълно на условието на въпроса. 

2.4. Оценяването се извършва според броя на верните отговори, както 

следва: 

- Постигналите от 25 до 50 верни отговора получават оценки от Среден 

3,00 до Отличен 6,00 със стъпка от 0,12 единици за всяка точка;  
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- Постигналите от 0 до 25 верни отговора получават оценка Слаб 2,00; 

-  Скала за оценяване за постигналите от 25 до 50 верни отговора: 

 

 

 

При кандидатстване с есе, вида, темите и изискванията за него да се 

определят от катедрата отговаряща за съответната специалност. 

Заелите призови места в мероприятия със състезателен характер, 

провеждани в училищата, под егидата на ВВВУ „Георги Бенковски“ да се 

приемат за студенти без конкурсен изпит.  

3. Продължителност на изпитите и тестовете: 

а) общообразователен тест – 2 (два) астрономически часа; 

4.  Резултатите от конкурсните изпити са окончателни и важат само в 

годината на кандидатстването. 

5. На кандидатите, лауреати на национални и международни 

олимпиади по предмет, който съответства на предмета на писмения 

конкурсен изпит (тест или общообразователен тест), и завършили средно 

образование в годината на провеждане на олимпиадата или предходните две 

години, се признава максимална оценка „отличен 6,00“. 

6. За оценка от положен писмен конкурсен изпит се признава оценката:  

6.1. От държавен зрелостен изпит положен през годините от 2008 до 

2020 по математика, български език и литература, история и цивилизация, 

география и икономика, физика и астрономия, химия и опазване на околната 

среда. 

Брой 

точки 

Под 

25 
25 26 27 28 29 30 31 32 

Оценки 2,00 3,00 3,12 3,24 3,36 3,48 3,60 3,72 3,84 

Брой 

точки 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Оценки 3,96 4,08 4,20 4,32 4,44 4,56 4,68 4,80 4,92 

Брой 

точки 
42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Оценки 5,04 5,16 5,28 5,40 5,52 5,64 5,76 5,88 6,00 

http://www.rio-ruse.org/files/dzi/mai2014/dzi_fizika_23_05_2014.pdf
http://www.rio-ruse.org/files/dzi/mai2014/dzi_himia_23_05_2014.pdf
http://www.rio-ruse.org/files/dzi/mai2014/dzi_himia_23_05_2014.pdf
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6.2. От конкурсен изпит по математика, история, география, физика, 

химия или общообразователен тест, положен в други акредитирани висши 

училища през 2021 година. 

При подаването на документите, кандидатите трябва да декларират 

желанието си да ползват от правата на т. 6.1 и т. 6.2  и да предоставят  

удостоверението за оценката от друго висше училище във ВВВУ „Г. 

Бенковски“.  

7. На кандидатите се признава най-високата оценка от положен изпит 

във ВВВУ „Георги Бенковски”, държавен зрелостен изпит, или изпит в 

акредитирано гражданско висше училище през 2021 г. 

8. Писмените работи на кандидатите и протоколите от изпитите и 

тестовете да се съхраняват в отделение „Учебна и научна дейност” не по-

малко от една година след провеждането на конкурсните изпити. 

VІ. Балообразуване и класиране на кандидатите за обучение. 

1. Ред за формиране на състезателният бал. 

1.1 Състезателният бал на кандидат-студентите за всички специалности 

да се образува като сума от следните оценки: 

- удвоената оценка от конкурсния изпит (общообразователен тест, оценка 

от държавен зрелостен изпит, изпит положен, в годината на кандидатстване, в 

друго акредитиранo висше училище); 

- оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература или 

при липса на такава, от дипломата за средно образование по български език и 

литература; 

- оценката от държавен зрелостен изпит по математика или при липса на 

такава, от дипломата за средно образование по математика; 

- оценката от държавен зрелостен изпит по физика или при липса на 

такава, от дипломата за средно образование по физика. 

На кандидатите, положили повече от един конкурсен изпит, в 

балообразуването участва най-високата оценка.  

http://www.rio-ruse.org/files/dzi/mai2014/dzi_fizika_23_05_2014.pdf
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ВВВУ „Г. Бенковски“ признава оценките от 11 клас (или оценката от 

последната година, в която е изучаван съответния предмет) участващи в 

балообразуването на кандидатите за студенти в кампанията за ранен прием, 

които нямат завършено средно образование. 

1.2. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по 

учебен предмет, участващи при образуването на състезателния бал, като 

едната от тях е от ДЗИ, а другата от курса на обучение, за балообразуваща 

оценка да се счита оценката от държавен зрелостен изпит.   

1.3. Когато в дипломата за средно образование по съответен учебен 

предмет не е вписана оценка, която следва да участва в образуването на 

състезателния бал, кандидатът представя удостоверение за положен изпит по 

този предмет в училище, определено от началника на съответното 

управление на образованието на Министерството на образованието и 

науката.   

2. Класирането на кандидатите да се извършва в низходящ ред на 

състезателния бал.  

3. При еднакъв състезателен бал подреждането на кандидатите да се 

извършва според общия успех от дипломите им за средно образование или 

средния успех от 11 клас за кандидат-курсантите участващи в кампанията за 

ранен прием които нямат завършено средно образование.  

VII. Организация на дейностите по прием за попълване на обявения брой 

места за обучение на студенти, притежаващи средно образование, за 

обучение в редовна и задочна форма по специализации и специалности за 

придобиване на ОКС „бакалавър във ВВВУ „Георги Бенковски” за учебната 

2021/2022 година. 

1. За създаване на цялостната организация и изпълнение на дейностите 

по осигуряването на кампанията назначавам комисия и длъжностни лица от 

ВВВУ „Георги Бенковски”, както следва: 

1.1. За общ отговорник и координатор по подготовката, организацията и 

провеждането на приема – полковник доц. д-р инж. Асен Ангелов Маринов – 
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заместник-началник на ВВВУ „Георги Бенковски” по учебната и научната 

част. 

1.2. Комисия за приемане, обработка и завеждане на документите на 

кандидатите в състав: 

Председател: м-р Спас Иванов Геров - началник на служба 

„Професионално обучение, квалификация и подготовка,“ в отделение 

„Учебна и научна дейност”; 

и членове: 1. м-р Владимир Иванов Иванов – старши помощник- началник на 

служба „Професионално обучение, квалификация и подготовка,“  в 

отделение „Учебна и научна дейност”; 

                  2. капитан Георги Петков Кръстев – старши-помощник началник 

на служба „Акредитация, планиране, контрол и отчет на учебния процес“ в 

отделение „Учебна и научна дейност”; 

                   3. ц.сл. Стоян Тодоров Стоянов –  старши експерт в служба 

„Акредитация, планиране, контрол и отчет на учебния процес“ в отделение 

„Учебна и научна дейност”. 

1.3.Публикуването на резултатите от проведените изпити да се извършва 

от ц.сл. инж. Мариян Василев Апостолов – началник на сектор 

"Дистанционно обучение" в срок до 14 работни дни на интернет сайта на 

ВВВУ „Георги Бенковски“. 

1.4. Съставът на техническите комисии за провеждане на конкурсните 

изпити по дати да се обявят с отделна моя заповед.  

1.5. Записването на приетите обучаеми и разглеждането на жалби и 

ситуации по особени случай да се извърши от комисия в състав: 

Председател: полковник доц. д-р инж. Асен Ангелов Маринов – 

заместник-началник на ВВВУ „Г. Бенковски” по учебната и научната част. 

 Членове: 1. м-р Спас Иванов Геров - началник на служба „Професионално 

обучение, квалификация и подготовка,“ в отделение „Учебна и научна 

дейност”;  



 8 

2. м-р Теодора Йорданова Цветкова – началник на служба „Личен 

състав“; 

3. ц. сл. Жулияна Живкова Атанасова – главен юрисконсулт на 

ВВВУ „Георги Бенковски“. 

Председателят на комисията да организира разглеждането на подадените 

жалби по провеждането на конкурсните изпити и резултатите от тях. 

2. Заплащането на таксите да се извърши по банков път: 

Банкова сметка:  BG17 STSA 9300 3132 3200 01 

BIC код: STSABGSF 

3. От такса за кандидатстване (такса за комплект документи за 

кандидатстване и такса за явяване на конкурсни изпити) се освобождават - 

лица, които са сираци, лица с трайни увреждания и намалена 

работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, и военнопострадали и 

лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, 

лишени от родителска грижа, майки с деца до 6-годишна възраст. 

4.  Класиране и приемане на кандидатите за студенти. 

4.1. Обявяване на първо класиране за прием на кандидат-студентите – 

до 17.00 ч. на 09.07.2021 година; 

4.2. Записването на кандидат-студентите, приети на първо класиране и 

приемане на документи за второ класиране да се извърши в периода от 

12.07.2021 г. до 15.07.2021 година, включително. 

4.3. Обявяване на второ класиране за прием на кандидат-студентите – до 

17.00 ч. на 16.07.2021 година  

4.4. Записването на кандидат-студентите, приети на второ класиране и 

приемането на документи на кандидати за студенти за класиране като 

резерви във ВВВУ „Георги Бенковски” да се извърши в периода от 

19.07.2021 г. до 20.07.2021 година. 

4.5. Незаетите места по специалности и форми на обучение и датата на 

тяхното попълване да се обявят на 21.07.2021 г. на сайта на ВВВУ „Георги 

Бенковски“. 
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4.6. Записването на кандидат-студентите за незаетите места да се 

извърши на 22.07.2021 г. от 10.00 часа по низходящ ред на състезателния бал 

и реда на тяхното явяване във ВВВУ „Георги Бенковски“. 

5. Кандидати, които са изтеглили документите си, се смятат за отказали 

се. 

 За всички възникнали проблемни ситуации и особени случаи в хода на 

кандидат-студентската кампания, които не са фиксирани в тази заповед, 

решение да взема заместник-началникът на ВВВУ „Георги Бенковски“ по 

учебната и научната част, след предварително съгласуване с мен. 

Изпълнението на заповедта възлагам на заместник-началника на ВВВУ 

„Георги Бенковски“ по учебната и научната част, а контролът ще осъществя 

лично. 

Настоящата ми заповед да се публикува на интернет страницата на 

ВВВУ „Георги Бенковски“, 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. 

 

НАЧАЛНИК НА ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО 

УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ П ЮЛИЯН РАДОЙСКИ 

___.___. 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


