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З А П О В Е Д 

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ  

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

 

    октомври 2021 г. № РД-02- гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ:Относно обявяване на „Стратегия за развитие на Дистанционно 

обучение в НВУ „В. Левски“. 

Висшите училища се ползват с академична автономия. Академичното 

самоуправление се изразява в право на висшето училище да урежда устройството и 

дейността си в собствени правилници в съответствие със Закона за висшето образование. 

На основание чл. 23, ал. 6, т. 11 от Правилника за устройството и дейността на НВУ 

„В. Левски”, чл. 5 ал. 4, от Правилника за работата на Академичния съвет на НВУ „В. 

Левски”, решение на Академичния съвет на НВУ „Васил Левски” с протокол 

№170/27.04.2021 г., както и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България, 

 

З А П О В Я Д В А М: 

1. Обявявам „Стратегия за развитие на Дистанционно обучение в НВУ „В. Левски“, 

приета на заседание на Академичния съвет на НВУ „Васил Левски” с протокол 

№170/27.04.2021 г.  

2. Със заповедта да се запознае целият личен състав на университета. 

Заповедта да се публикува във вътрешната информационна система на НВУ „Васил 

Левски” или на официалната интернет страница на Университета. 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Заместник-началника по учебната 

и научна част на Университета. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществя лично. 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ                  П                        ИВАН МАЛАМОВ 

      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СТРАТЕГИЯ 

 

за развитие на дистанционното обучение 

в НВУ „Васил Левски” 
 

 

Стратегията на ръководството на Националния военен университет „Васил 

Левски“ за развитие на дистанционната форма на обучение цели да определи 

насоките, в които ще се развива университета в областта на дистанционното 

обучение, като основна цел е да се извърши приспособяване към начините на 

извършване на образованието на сегашното поколение с използване на 

иновационни образователни технологии, за да се даде възможност на всеки 

обучаем да учи по всяко време, на всяко място, с всеки преподавател, чрез крайно 

устройство – компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. В нея са отчетени 

проучванията на тенденциите за развитие на висшето образование и неговата 

нормативна уредба както в България, така и в страните от ЕС и САЩ. Съобразена 

е също така с основните насоки на Директива 75-3 на Съюзното командване по 

трансформациите (СКТ) - (SACTD 75-3), основните моменти в Директивата на 

СКТ за дистанционно обучение - ACT JOINT ADVANCED DISTRIBUTED 

LEARNING DIRECTIVE (ACT JADLD), Инструкция И-3 на МО за организиране 

и провеждане на дистанционна форма на обучение във военните училища, 

прилагането на системния подход и системата за управление на качеството на 

обучение в НВУ „Васил Левски“. С това Националният военен университет 

„Васил Левски“ да стане водещо учебно заведение в национален, регионален и 

международен мащаб, като предостави образователни стандарти, близки до тези 

на университетите от Европейската общност и отговарящи на глобалните 

тенденции в областта на електронното обучение. 

Стратегията подкрепя по-конкретно целите за осигуряване на необходимите 

ресурси за осъществяването на дистанционното обучение, учебни планове и 

програми и издигане на качеството на обучение чрез подобряване на 

материалната база, повишаване на квалификацията на преподавателския екип и 

обогатяване на учебния опит на обучаемите в университета. 

Градивните елементи, необходими за осъществяването на стратегията са 

свързани с очертаването на определени насоки за следване и дейности за 

изпълнение: 

1. Развитие на материалната, информационната и комуникационната 

структура, като предпоставка за осъществяване на качествено дистанционно 

обучение.  

Дейности:  

а. Усъвършенстване, поддръжка и администриране на интернет 

системата за дистанционно електронно обучение;  



б. Усъвършенстване функционалността на залите за дистанционно 

обучение с непрекъснато обновяване на необходимия хардуер и високоскоростен 

интернет; 

в. Разширяване и подобряване на условията за достъп до 

образователните програми; 

г. Въвеждане и разширяване използването на софтуер за откриване и 

разпознаване на плагиатство и използване на технологиите като средство за 

превенция на това. 

2. Разработване на учебно съдържание, учебни дейности и дейности по 

оценяване, в условията на виртуална учебна среда и стартиране на обучението.  

Електронното и в частност дистанционно обучение ще бъде съобразено:  

- със структурата и съдържанието на приетите професионални 

направления и специалности;  

- с разпоредбите на „Наредбата за държавните изисквания за 

организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища“, 

според която не повече от 15% от аудиторната заетост ще бъде присъствено със 

занимания, провеждащи се на територията и съоръженията на Националния 

военен университет „Васил Левски“;  

- с критериите на „Национална агенция за оценяване и акредитация“ за 

оценяване на дистанционна форма на обучение в професионално направление; 

- с актуализирането при необходимост на съществуващите учебни 

планове за нуждите на дистанционното обучение.  

Дейности: 

а. Разработване и утвърждаване на стандарти и процедури за 

проектиране, създаване, регистрация и съхраняване на електронни учебни 

дейности и ресурси;  

б. Разработване на електронното съдържание на учебните дисциплини, 

дейности и начин на оценяване, в съответствие с приетите стандарти;  

в. Интегриране на разработените материали в платформата за 

дистанционно обучение;  

г. Създаване на организация на учебния процес в дистанционна форма 

на обучение, която да позволи пълноценно преподаване на учебния материал в 

практическите дисциплини; 

д. Прилагане на игровизация (геймификация) на обучението според 

възможностите на различните дисциплини; 

е. Адаптиране или целенасочено разработване на курсове, програми и 

дисциплини за обучаеми със специални образователни потребности; 

ж. Въвеждане на дистанционни форми за чуждоезиково обучение. 

3. Осигуряване на квалификацията на обучаемите, научно-

преподавателския състав, администраторите и лицата за техническа поддръжка. 

 Дейности:  

а. Провеждане на обучение за работа с разработената система за ДО;  

б. Провеждане на курсове за преподаватели по специфични дейности в 

областта на разработване на учебните материали, създаване на тестове за оценка 

на теоретичните знания и др.;  



в. Участие в курсове, обучения, семинари и научни конференции 

свързани с електронното и дистанционно обучение на администраторите и 

лицата за техническа поддръжка, с цел повишаване на тяхната квалификация, 

запознаване с последните новости и прилагането им. 

4. Стимулиране използването на средата за електронно и дистанционно 

обучение. 

Дейности: 

а. Насърчаване и подкрепа на академичната общност от обучаеми и 

преподаватели на Националния военен университет творчески да използват 

възможностите на съвременните информационни технологии; 

б. Създаване на благоприятна учебна изследователска среда за 

прилагане на изследователския подход на всички етапи от образователния 

процес - от разработването на учебното съдържание, през неговото преподаване 

и усвояване, до оценяването на постиженията на обучаемите. 

С развитието на дистанционното обучение, учебният опит на обучаемите 

от нашия университет ще бъде обогатен с: 

- по-висока степен на индивидуализация, като с помощта на 

съвременните информационни технологии ще бъдат неутрализирани 

неблагоприятните ефекти от масовизацията и деперсонализацията на висшето 

образование; 

- увеличен достъп до богати и разнообразни форми на поднасяне на 

учебното съдържание чрез мобилни устройства; 

- достъп до определен набор от изцяло интерактивни онлайн курсове и 

програми и дисциплини, наситени с възможности за обратна връзка на 

обучаемият с преподавателите, и по-голяма гъвкавост при разпределянето на 

учебната натовареност. 

Работата на преподавателите и обучаемите в този процес ще бъде 

подпомагана от: 

- Надеждна и устойчива инфраструктура с информационно-

комуникационни технологии, осигуряваща високоскоростна връзка и достатъчен 

капацитет за съхранение и пренос на учебната информация, наред с технически 

възможности за разработване и преподаване на мултимедийно учебно 

съдържание, курсове и програми, отговарящи на потребностите на обучаемите; 

- Стабилна, но в същото време приспособима към потребностите на 

обучаемите и преподавателите виртуална учебна среда, която включва спектър 

от интерактивни средства за обучение и оценяване на постиженията както в 

рамките на аудиторията, така и дистанционно; 

- Технологизирани учебни пространства, създадени с цел да осигуряват 

гъвкавост в обучението и съответствие със съвременните методи на преподаване 

и оценяване на постиженията на обучаемите. 

Желани крайни резултати:  

1. Системата за дистанционно обучение да дава възможности и подкрепа 

на академичния състав в разработването и реализацията на подходи и методи на 

преподаване подпомагани от съвременните информационни технологии, а 

когато е целесъобразно, и осигуряване на тяхното рационализиране и 



разпространение като добри практики във всички програми и курсове; 

2. Развита и усъвършенствана аудиторна учебна среда на обучаемите, 

чрез ефективно използване на интерактивни учебни методи и технологии; 

3. Висок капацитет на преподавателския състав за работа в онлайн и 

дистанционна учебна среда, и въвеждане на транснационално обучение и 

съвместни програми с чуждестранни университети; 

4. Гъвкаво обучение във виртуална учебна среда и осигуряване на достъп 

за обучаемите до учебни ресурси с помощта на таблети и мобилни телефони чрез 

пълна индивидуализация на тяхното учебно пространство. 

5. Издигане репутацията на Националния военен университет „Васил 

Левски“ и вписването му в Европейското и международното пространство на 

висшето образование чрез: 

- Следване на значителен брой обучаеми от разстояние 

(дистанционно), по широк набор от висококачествени програми и курсове, 

отговарящи на техните индивидуални потребности и на изискванията на 

професионалните среди; 

- Заимстване на добри практики от други университети, академии, 

училища и др. и утвърдена репутация на водеща институция в доставката на 

образователни услуги, с подобрена учебна среда и учебен опит на обучаемите по 

време на тяхното следване. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 
 

§1. Стратегията за развитие на дистанционното обучение в Национален 

военен университет „Васил Левски“  е разработена на основание влизането в 

сила на нова Наредба за държавните изисквания за организиране на 
дистанционна форма на обучение във висшите училища, приета с ПМС № 78 от 
05.03.2021 г., Обн. ДВ. бр.21 от 12 март 2021 г. 

§2. Стратегията е приета на Академичен съвет на НВУ „Васил Левски” с 
протокол № 170/27.04.2021 г. и влиза в сила от датата на обявяването и със 
заповед на Началника на НВУ „Васил Левски”. 

 


