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З А П О В Е Д 
НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ  

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
 

30 ноември 2018 г. № РД-02-1149 гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ:Относно обявяване на изменения и допълнения в  
Методика за ежегодна оценка и класиране на 
курсантите от НВУ “В. Левски”. 

 
Академичното самоуправление на университета се изразява в правото 

му да урежда устройството и дейността си в собствени правилници в 
съответствие със Закона за висшето образование и Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република Българи. 

 
На основание чл. 30, ал. 1, т. 14 от Закона за висшето образование, чл. 

13, ал. 3, т. 9 от Правилника за устройството и дейността на НВУ „Васил 
Левски”, решение на Академичния съвет на НВУ „Васил Левски” с протокол 
№141/20.11.2018 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 изменения и допълнения в Методика за ежегодна оценка и 

класиране на курсантите от НВУ “В. Левски”, приети с решение на 
Академичния съвет на НВУ „Васил Левски” с протокол №141/20.11.2018 г., 
както следва: 

- В раздел IV. „КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И 
КЛАСИРАНЕ НА ВИПУСКНИЦИТЕ”, текста „по планове ХХ-ХХ-12” се 
заличава. 

2. Измененията и допълненията в Методика за ежегодна оценка и 
класиране на курсантите от НВУ “В. Левски”, влизат в сила след обявяването 
и с настоящата заповед. 

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

Екземпляр единствен  
Копие №___  
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Обявеният нормативен документ да бъде публикуван в интранет 
мрежата. 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Заместник-началника 
на Университета по учебната и научна част. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществя лично. 
 

 
 

НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ Д-Р                             ПЛАМЕН БОГДАНОВ 

_____.11.2018 г. 
 
 
 
Отпечатано в 1 (един) екземпляр – за НВУ „Васил Левски” – № РД-02-  
 
Изготвил/отпечатал: 
Главен специалист в отдел „УНД” 

Цивилен служител                                    Даниела Димитрова 
___.11.2018 г. 
 
Съгласувал: 
1. Заместник-началник на НВУ „В. Левски” 
по учебната и научната част 

Полковник проф. д-р    Свилен Стефанов 

___.11.2018 г. 
 
2. Главен юрисконсулт при НВУ „Васил Левски” 
Цивилен служител    Татяна Пиринска 
___.11.2018 г. 
 
3. Началник на служба АДО 

Майор               Ангел Колев 

___.11.2018 г. 
 
4. За началник на служба по сигурността на информацията 
Цивилен служител    Иван Бояджиев 
___.11.2018 г. 
 
Извел заповедта и извършил размножаването: 
За завеждащ РКИ  
Цивилен служител    Йорданка Александрова 
___.11.2018 г. 
 
Размножено в 3(три) копия. 
Копие №1 – за факултет „Общовойскови” – град Велико Търново 
Копие №2 – за факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – град Шумен 
Копие №3 – за факултет „Авиационен” – град Долна Митрополия 


