
21.06.2022 г. 22.06.2022 г. 01.07.2022 г. 05.07.2022 г. 07.07.2022 г. 12.07.2022 г. 22.07.2022 г.

Кл. отд. Вт Ср Пет Вт Чет Вт Пет

742
„Физическа 

подготовка“

„Организация и 

управление на военните 

фрормирования на 

тактическо ниво“

744
„Физическа 

подготовка“

„Организация и 

управление на военните 

фрормирования на 

тактическо ниво“

745
„Физическа 

подготовка“

„Организация и 

управление на военните 

фрормирования на 

тактическо ниво“

21.06. и 22.06.2022 г. 23.06. и 24.06.2022 г. 01.07.2022 г. 05.07.2022 г. 07.07.2022 г. 12.07.2022 г. 22.07.2022 г.

Кл. отд. Вт и Ср Чет и Пет Пет Вт Чет Вт Пет

841

„Летателна 

подготовка“ (в.ф. 

52090)

„Летателна подготовка“ 

(в.ф. 52090); резервни 

дни

„Физическа 

подготовка“

„Летателна експлоатация 

на въздухоплавателни 

средства“

„Организация и 

управление на военните 

фрормирования на 

тактическо ниво“

842 „Авиационна електроника“

844
„Авиационна техника и 

технологии“

845
„Автоматика, информационна и 

управляваща техника“

846 „Авиационна електроника“

847
„Автоматика, информационна и 

управляваща техника“

Приложение № 3 към заповед № РД - 03 - _______/____.____ 2022 г.       

            График за провеждане на държавни изпити през учебната 2021/2022 г.                                  

 с курсанти и студенти от ВВВУ "Г. Бенковски"
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ат
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Курсанти редовна форма на обучение по военна и гражданска специалности ОКС "Бакалавър" - ІV курс    

Д
ат

а 
и

 

д
н

и Курсанти редовна форма на обучение по военна специалност ОКС "Бакалавър" - V курс 

СТР. 1



21.06.2022 г. 22.06.2022 г. 01.07.2022 г. 05.07.2022 г. 07.07.2022 г. 12.07.2022 г. 22.07.2022 г.

Кл. отд. Вт Ср Пет Вт Чет Вт Пет

880р
„Авиационна техника и 

технологии“

881р „Авиационна електроника“

887р

„Авиационни електронни 

системи за управление на 

въздушното движение“

21.06.2022 г. 22.06.2022 г. 01.07.2022 г. 05.07.2022 г. 07.07.2022 г. 12.07.2022 г. 22.07.2022 г.

Кл. отд. Вт Ср Пет Вт Чет Вт Пет

880з
„Авиационна техника и 

технологии“

882з
„Автоматика, информационна и 

управляваща техника“

Студенти редовна форма на обучение по гражданска специалност ОКС "Бакалавър" - ІV курс    

Студенти задочна форма на обучение по гражданска специалност ОКС "Бакалавър" - ІV курс    
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СТР. 2


