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УТВЪРЖДАВАМ: 

НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ  

НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ  

Генерал П  (Никола Колев) 

         17.06.2003 г. 

 

 

МЕТОДИКА 

за разпределение на курсантите І курс от НВУ “В. 

Левски” по специализации 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Методиката определя целите, критериите, 

показателите, реда и последователността за разпределение на 

курсантите първи курс по специализации. 

2. Настоящата методика има за цел да: 

- разпредели курсантите от една военна специалност по 

специализации; 

- повиши мотивацията на курсантите за активно участие 

в учебния процес; 

- определи реда и последователността за оценка и 

класиране на курсантите. 

  3. На оценка и класиране подлежат всички курсанти от 

специалностите: 

3.1. “Организация и управление на тактическите 

подразделения от Сухопътните войски” без приетите по 

специализация “Разузнаване”. 

3.2. “Организация и управление на тактическите 

подразделения от Военновъздушните сили” без приетите за 

обучение по специализация “Летец-пилот” и “Щурман УВД”. 

3.3. “Организация и управление на Комуникационно-

информационните системи в тактическите подразделения”. 

3.4. “Организация и управление на подразделенията за 

логистично осигуряване”. 

4. Разпределението на курсантите по специализации се 

извършва от комисии, назначени със заповед на началника на 

Националния военен университет “Васил Левски”. 
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ІІ. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И 

КЛАСИРАНЕ НА КУРСАНТИТЕ 

 

1. Критерий “Учебна успеваемост”.  
 

Показатели 

1. 1. Общ успех за първи курс; 

1. 2. Оценка от изпита по физическа подготовка; 

1. 3. Оценките от две базисни за специалността 

дисциплини, както следва: 

1.3.1. За специалността “Организация и управление на 

тактическите подразделения от Сухопътните войски” - обща 

тактика и информатика (“Програмиране и използване на 

компютри”, ”Информационни системи и технологии”); 

1.3.2. За специалността “Организация и управление на 

подразделенията за логистично осигуряване” – обща тактика 

и висша математика; 

1.3.3. За специалността “Организация и управление на 

тактическите подразделения от Военновъздушните сили” – 

физика и висша математика; 

1.3.4. За специалността “Организация и управление на 

комункационните и информационни системи в тактическите 

подразделения” – обща тактика и информатика 

(“Програмиране и използване на компютри”). 
 

2. Критерий “Отношение към военната система и 

поведение” 
 

Показатели 

2. 1. Лична дисциплина, вътрешна и караулна служба;  

2. 2. Воинска култура и изпълнителност. 

 

3. Критерий “Лидерски качества” 
 

Показатели 

3. 1. Теоретични познания;  

3. 2. Изявеност на лидерските качества в практическите 

занятия.  
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4. Критерий “Индивидуални особености” 
 

Показатели 

4.1. Мотивация за професионална реализация в армията;  

4.2. Интелектуални възможности ; 

4.3. Качества на вниманието; 

4.4. Характерови особености; 

4.5. Особености на темперамента; 

4.6. Комуникативни способности; 

4.7. Ценностна ориентация. 
 

5. Критерий “Кандидат-курсантски бал” 
 

Показатели 

5.1. Показателите по този критерий са определените в 

Наредбата за приемане на курсанти във Висшите военни 

училища. 
 

ІІІ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОЦЕНЯВАНЕТО 
 

1. Оценка по критерий “Учебна успеваемост”. 

1.1. Оценката на курсанта по този критерий се формира 

от сбора на общия успех за учебната година, оценката от 

изпита по физическа подготовка и оценките от двете 

дисциплини, явяващи се базисни за военната специалност. За 

дисциплините, по които има оценки през двата семестъра се 

взема средноаритметичната. Сборът се дели на броя на 

показателите (4) и полученият резултат е крайната оценка по 

този критерий.  

2. Оценка по критерий “Отношение към военната 

служба и войсково поведение”. 

2.1. Оценяват се външния вид, справянето със 

служебните задължения, личната дисциплина, 

изпълнителността, воинската култура и поведение. 

2.2. Показателите по този критерий се оформят в 

служебно становище (Приложение № 1). То се изготвя за 

всеки курсант, поотделно и независимо от командира на 

ротата (съвместно с взводния командир) и класния 

ръководител на класното отделение. 
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2.3. Общият резултат от двете независими становища се 

сумира и се дели на две. Полученият резултат се прибавя към 

общия бал. 

2.4. Отделните показатели се оценяват по 4 степенна 

скала – незадоволителна, средна, добра и отлична степен на 

изразеност на показателя. Те носят съответно 3; 4; 5 и 6 

точки. Сборът от точките по отделните показатели, се 

разделя на техният брой (5) и полученият резултат е крайната 

оценка по този критерий. 

3. Оценка по критерий “Лидерски качества” 

3.1. Оценката по този критерий се поставя от 

преподавателя по военно-лидерска подготовка и от 

тактическия ръководител (инструктор), провеждащ 

практическите занятия по лидерска подготовка. 

3.2. Оценката за теоретичните познания е крайната 

оценка по дисциплината. 

3.3. Оценката за изявеността на лидерските качества е 

оценката от практическите занятия по дисциплината, която 

отразява степента на изявеност на: комуникативни умения; 

умения за бърза преценка на другия (т.н. бърза психо-

диагностика); умения за ориентация в информационна среда 

с цел решаване на проблем от социално естество; умения за 

работа в екип. Оценяването на уменията се дискутира в 

класното отделение пред оценяваните. 

3. 4. Оценките на преподавателя за  теоретичните 

познания и за изявеността на лидерските качества се сумират 

и се разделят на две. 

4. Оценка по критерий “Индивидуални особености”. 

4.1. Оценката по този показател се извършва от 

отделението по военна психология и психо-профилактика в 

учебната база в продължение на целия първи курс. Използват 

се тестови и апаратни методики за психологично изследване, 

метода на индивидуалното психологично интервю, метода на 

анкетното проучване, информация от непосредствените 

командири и тактическите ръководители. 

4.2. Получената информация за всеки курсант се 

интерпретира съвместно от екипа на отделението. Преценява 

се съвместимостта на предварителните му нагласи към 
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определена специализация с индивидуалните му особености 

и наклонности, определя се специализацията 

(специализациите), най-подходяща за личностния му профил 

в рамките на специалността. 

4.3. Преценката се довежда до знанието на курсанта по 

време на психологичното интервю по време на лятната сесия 

психологични изследвания. и се обсъжда с него. 

4.4. За всеки курсант се оформя заключение “Подходящ 

за специализация (специализации). . . ” и “Неподходящ за 

специализация (специализации). . . ”, което се представя на 

комисията по разпределението. 

5. Оценка по критерий “Кандидат-курсантски бал”. 

Оценката по този критерий се получава по начин 

определен в Наредбата за приемане на курсанти във Висшите 

военни училища, след което се разделя на броя на оценките, 

за да е съвместима по стойност с оценките по останалите 

критерии. 
 

ІV. ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ 
 

1. След приключване на лятната изпитна сесия, 

отделение “Учебна дейност и управление на качеството” 

изготвя окончателната оценка за всеки курсант и съвместно с 

отделението по комуникационни и информационни системи 

правят класиране по военни специалности. 

2. Окончателната оценка е резултат от: 

2.1. Оценката по критерий “Учебна успеваемост”, 

умножена по 2.5; 

2.2. Оценката по критерий “Отношение към военната 

служба и воинско поведение”; 

2.3. Оценката по критерий “Лидерски качества”, 

умножена по 0.5. 

2.4. Оценката по критерий “Кандидат-курсантски бал”, 

умножена по 1.5. 

3. Общият сбор от оценките по посочените критерии 

формира общия бал на всеки курсант. 

Общият бал се получава по формулата 
 

5

5.1
5.0

4

21
5.2

Ккб
ЛКОВСП

ОбдОбдОфпСуси
ОБ +++

+++
=
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където: 

� Суси е среден успех за учебната година; 

� Офп е оценка по физическа подготовка; 

� Опбд е оценка по първа базова дисциплина; 

� Овбд е оценка по втора базова дисциплина; 

� ОВСП е оценка по критерия “Отношение към 

военната система и поведение”; 

� ЛК е оценка по критерия “Лидерски качества”; 

� Ккб е оценката по критерия “Кандидат-курсантски 

бал”. 

За пресмятане на оценката по критерия “Отношение към 

военната служба и поведение” /ОВСП/ се използва 

формулата: 
 

5

ВкИпзЛдСсзВв
ОВСП

++++
=  

където оценките по отделните показатели са средно 

аритметично от оценката на ротния командир и оценката на 

тактическия ръководител, а показателите са: 

� Вв е оценка за външен вид; 

� Ссз е оценка за справяне със служебните 

задължения (дежурен, часови и др); 

� Лд е оценка за дисциплинарни нарушения; 

� Ипз  е оценка за изпълнителност при поставена 

задача; 

� Вк е оценка за воинската култура и 

изпълнителност. 

За пресмятане на оценката по критерия “Лидерски 

качества” /ЛК/ се използва формулата 

 

 
 

където оценките по отделните показатели се поставят от 

преподавателя по дисциплината и тактическия ръководител 

(инструктор), провеждащ практическите занятия, а 

показателите са: 

� Олп е крайна оценка от учебната дисциплина 

“Лидерска подготовка”; 

2

ИлкОлп
ЛК

+
=
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� Илк е оценка за изявеност на лидерските качества. 

4. Класирането на курсантите се извършва по военни 

специалности в низходящ ред, като курсантът с най-висок 

бал се класира на първо място, а този с най-нисък – на 

последно. Класирането определя реда на явяването пред 

комисията по разпределението по специализации на дадена 

специалност. 

5. При определяне реда на класирането, ако двама 

курсанти имат еднакъв бал, предимство в класирането 

получава този, с по-висока оценка по критерий “Учебна 

успеваемост”. При равенство се отчита оценката по критерий 

“Отношение към военната служба и воинско поведение”, а 

при ново такова – оценката от критерий “Лидерски качества”.  

6. Класирането се извършва първо за успешно 

завършилите учебната година курсанти, като се прави 

отделно класиране за курсантите със слаби оценки в ред по 1, 

2 , 3 и т.н. слаби оценки. 
 

V. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КУРСАНТИТЕ 

ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
 

1. Комисиите за разпределение, заедно с командирите на 

роти, тактическите и класните ръководители за дадена 

специалност, проверяват и подписват списъците с 

класирането на курсантите. 

2. Не по-късно от три дни преди започване на работа на 

комисиите, командирите на роти запознават курсантите с 

класирането. 

3. Разпределението се извършва по реда на класирането. 

Кандидатите избират специализация в зависимост от 

наличните места към момента на явяването си от кръга на 

тези, за които са определени, че са подходящи. 

4. При разпределението, началникът на отделението по 

военна психология и психо-профилактика към учебната база 

представя на комисията заключението по показател 

“Индивидуални особености”. На курсант със заключение 

“Неподходящ. . .” за желаната от него специализация, се 
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предлага специализация, за която той има заключение 

подходящ, в зависимост от наличните свободни места.  

5. За работата на комисията се съставя протокол, който 

се утвърждава от началника на Националния военен 

университет “В. Левски”. 
 

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

1. Началниците (ръководителите) на профилиращите 

катедри изготвят описателни характеристики на 

професионално значимите качества за всяка специализация 

по метода на експертните оценки. 

2. Характеристиките се използват от отделението по 

Военна педагогика и психология за изготвяне на становище 

по критерий “Индивидуални особености”. 
 

 

ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ 

НА  БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПО РЕСУРСИТЕ 

Генерал-лейтенант        П      (Атанас Запрянов) 

    18.06.2003 г. 
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МЕТОДИКА 

за ежегодна оценка и класиране на курсантите 

в Националния военен университет 

“Васил Левски” 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Методиката определя целите, критериите, 

показателите, реда и последователността за оценка и 

класиране на курсантите. 

2. Настоящата методика има за цел да: 

2.1. повиши мотивацията на курсантите за активно 

участие в учебния процес; 

2.2. регламентира оценяването на курсантите; 

2.3. определи реда за общо класиране и класиране по 

специалности и специализации; 

2.4. въведе критерии при разпределението и 

назначаването на випускниците на първите офицерски 

длъжности. 

3. Оценката и класирането на курсантите се извършва 

всяка учебна година до 10 дни след последния семестриален 

изпит. 

4. Ред за оценка и класиране: 

4.1. оценката на курсантите се извършва от командира 

на ротата при непосредственото участие на командира на 

взвода и класния ръководител; 

4.2. класирането на курсантите се извършва ежегодно от 

отделение “Учебна дейност и управление на качеството”. 

4.3. всеки курсант ежегодно се запознава с оценката и 

класирането си срещу подпис; 

4.4. всички възражения от курсантите по оценката и 

класирането се отправят до командира на батальона. 

5. Всеки курсант се запознава с методиката в първи 

курс. 
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ІІ. ПРИНЦИПИ ПРИ ОЦЕНКА И 

КЛАСИРАНЕ НА ВИПУСКНИЦИТЕ 

 

1. Оценката и класирането на курсантите, обучаващи се 

в НВУ “Васил Левски”, се основава на резултатите от 

семестриалните изпити, текущите оценки, командирското 

изграждане, държавните изпити (защитата на дипломен 

проект), заложени в учебните планове през целия курс на 

обучение в образователно-квалификационна степен 

“бакалавър”, както и от личностните качества на випускника. 

2. За оценка и класиране се използват следните 

принципи: 

2.1. единен модел за оценяване и класиране;  

2.2. последователност и непрекъснатост при 

оценяването; 

2.3. комплексност на оценката;  

2.4. обективност и ефективност;  

2.5. приемственост и актуалност.   

 

 

ІІІ. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА 

И КЛАСИРАНЕ НА ВИПУСКНИЦИТЕ 

 

1. Критерий “Учебна успеваемост”: 

Показатели: бал, образуван от сбор на оценките от 

дисциплините, които влизат в модулите:  

1.1. (Изм. и доп. АС № 24 от 24.06.2008 г.) Базова 

военна подготовка. 

- средноаритметично от сбора от оценките от 

семестриални изпити и текущи оценки от дисциплините, 

включени в този модул на учебния план. 

– (за планове ХХ-ХХ-06 и ХХ-ХХ-07 удвоена). 

1.2. Тактическа и тактико-специална подготовка – 

удвоена. 

- средноаритметично от сбора от оценките от 

семестриални изпити и текущи оценки от дисциплините, 

включени в този модул на учебния план. 

1.3. Военно-специална подготовка – удвоена. 



 

15 

- средноаритметично от сбора от оценките от 

семестриални изпити и текущи оценки от дисциплините, 

включени в този модул на учебния план. 

1.4. Техническа подготовка. 

- средноаритметично от сбора от оценките от 

семестриални изпити и текущи оценки от дисциплините, 

включени в този модул на учебния план. 

1.5. (Изм. и доп. АС № 24 от 24.06.2008 г.) 

Чуждоезикова подготовка. 

- средноаритметично от сбора от оценките от 

семестриални изпити и текущи оценки от дисциплините, 

включени в този модул на учебния план. 

– (за планове ХХ-ХХ-06 и ХХ-ХХ-07 удвоена). 

1.6. Практическа подготовка. 

- средноаритметично от сбора от оценката, поставена от 

командирите по време на войсковия стаж и защитата на 

стажа. 

1.7. Гражданска специалност – удвоена. 

- средноаритметично от сбора от оценките от 

семестриални изпити и текущи оценки от дисциплините, 

включени в този модул на учебния план. 

1.8. (Отменена АС № 24/24.06.2008 г. – важи за учебни 

планове ХХ-ХХ-03к). 

1.9. (Отменена АС № 24/24.06.2008 г. – важи за учебни 

планове ХХ-ХХ-03к). 

1.10. Държавни изпити (защита на дипломни проекти). 

- средноаритметично от сбора от оценките от 

държавните изпити.  

2. Критерий: “Личностни качества”. 

Показатели: Оценки, поставени от командирите на 

курсантите-випускници, които събират и обобщават цялата 

информация за поведението и дейността на своите подчинени 

в края на всеки семестър и учебна година, както и от 

отделението по военна психология и психопрофилактика 

чрез използване на тестове и методики за психологично 

изследване през целия курс на обучение. 

2.1. Командирски качества, поведение и отношение към 

армията: 
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а. изпълнение на младши командирски длъжности; 

б. прояви на методически занятия и тактически учения; 

в. справяне със служебни задължения; 

г. лична дисциплина; 

д. войнска култура и поведение. 

2.2. Лидерски качества: 

а. организаторски качества;  

б. психическа устойчивост; 

в. волеви качества; 

г. комуникативни умения; 

д. умения за работа в екип. 

3. Критерий: “Извънучебна дейност” – правилата и 

условията за оценяване се определят с акт на Академичния 

съвет. 

Показатели: Оценки, поставени от командирите на 

курсантите-випускници за участие и постигнати резултати в 

мероприятия в извънучебната дейност. 

3.1. Извънучебна дейност: 

а. участие в отбори на университета (факултета) на 

спортни състезания и постигнати резултати (класиране); 

б. участие с доклади в конференции, семинари и други; 

в. участие в колективни органи за управление; 

г. участие в постоянни и временни комисии; 

д. участие в международни прояви; 

е. участие в олимпиади – индивидуално и/или отборно; 

ж. участие в художествена самодейност. 

4. Комплексната оценка и класирането на обучаемите се 

осъществява по точкова система – бал. 

Относителната тежест на приетите направления за 

комплексна оценка е както следва: 

а. резултати от средния успех по тактическа и тактико-

специална подготовка – удвоен; 

б. резултати от средния успех по военно-специална 

подготовка – удвоен; 

в. (Изм. и доп. АС № 24 от 24.06.2008 г.) резултати от 

средния успех по гражданската специалност – удвоен. 

г. (Нова АС № 24 от 24.06.2008 г.) резултатите от 

средния успех по Базова военна подготовка и Чуждоезикова 
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подготовка – удвоени – (за планове ХХ-ХХ-06 и ХХ-ХХ-07 

удвоена). 

Максималният брой точки (бал) по тези показатели е 96 

(деветдесет и шест). 

В процеса на обучение, ако випускникът е успял да 

придобие удостоверение за владеене на Английски език по 

стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001, 

към бала се прибавят следните точки: 

а. 1-1-1-1, - 1 (една) точка; 

б. 2-2-2-2, - 2 (две) точки; 

в. (Отменена АС № 24 от 24.06.2008 г.). 

г. (Изм. и доп. АС № 24 от 24.06.2008 г.) за придобито 

удостоверение по втори език – до 2 (две) точки. 

Максималният брой точки (бал), който може да 

достигне курсанта-випускник за участие в класиране, е 100 

(сто). 

 

ІV. МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА 

ОЦЕНЯВАНЕТО 

 

Общата количествена оценка (балът) е сума от оценките 

по отделните показатели, умножени по съответните им 

теглови коефициенти, като към тях се прибавят точки за 

придобиване на удостоверение за владеене на чужд език по 

стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001.  

Общата оценка се определя по формулата: 

 

,21

13

1

StStpwB i

i

i ++=∑
=

 

 

където: 

B  - общ бал; 

i  - номер на показателя; 

i
w - теглови коефициент; 

i
p - показатели по критериите; 

21
,StSt - точки за STANAG 6001. 
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Тегловите коефициенти i
w  имат следните стойности:w1, 

w2, w3, w5, w7 = 2, останалите са единица. (Изм. и доп. АС № 24 от 

24.06.2008 г.) 

Точките за STANAG 6001 приемат стойност съответно 

{ }2,,01 K∈St , а { }2,...02 ∈St . (Изм. и доп. АС № 24 от 24.06.2008 г.) 

 

V. КЛАСИРАНЕ 

 

1. Класирането се извършва по общия бал в низходящ 

ред, като випускникът с най-висок бал се класира на първо 

място, а този с най-нисък – на последно. 

Класирането се извършва: 

а. общо за целия випуск (всички специалности); 

б. за всяка специалност; 

в. за всяка специализация. 

2. При определяне реда на класиране, ако двама 

випускници имат еднакъв бал, предимство в подреждането 

получава този, който има по-висока оценка по критерия 

“Учебна успеваемост”, а при равенство и по този критерий – 

който има по-висока оценка по показателя – “Командирски 

качества, поведение и отношение към армията”. При 

равенство и по този показател, за определяща се приема 

оценката от показателя “Лидерски качества”. 

3. Курсантът, класирал се на първо място в общото 

класиране, се определя за първенец на випуска. 

4. Водачите в класирането по всяка специалност се 

определят за първенци на специалността. 

 

VІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВИПУСКА 

НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ 

 

1. Преди акта за присвояване на първо офицерско 

звание “лейтенант” и назначаване на първа офицерска 

длъжност, от дирекция “Личен състав” – ГЩ се изготвя 

списък на вакантните длъжности по военни специализации и 

се назначава комисия за разпределение на випускника. 
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2. Командирите на випускните роти заедно с кадровия 

орган на университета запознават випускниците от всяка 

военна специализация със списъка и с особеностите на всяка 

вакантна длъжност и съответстващото й поделение и 

гарнизон. 

3. Разпределението се извършва от комисията, която 

провежда беседа с всеки випускник, по реда на тяхното 

класиране. 

4. (Отменена АС № 24 от 24.06.2008 г.). 

5. След разпределението на вакантните длъжности и 

приключване дейността на комисията, промени не се 

допускат. 

 

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ: 

 

1. Показатели от едно до шест за критерия “Учебна 

успеваемост” в настоящата методика са съобразени и се 

отнасят за учебни планове №№ 1-1-03, 1-2-03, 1-3-03, 1-4-03, 

1-5-03, 1-6-03, 1-7-03, 1-8-03, 1-9-03, 1-10-03, 2-1-03, 2-2-03, 

2-3-03, 2-4-03 и 2-5-03, разработени съгласно Наредба за 

държавните изисквания за придобиване на висше 

образование по специалностите от професионално 

направление ”Военно дело” на образователно-

квалификационна степен “бакалавър” и Постановление № 90 

от 18.04.2003 г. на Министерския съвет, обнародвано в 

Държавен вестник брой 40/2003 г.).  

2. При промяна в нормативната уредба и обучение на 

курсанти по други учебни планове групирането на учебните 

дисциплини в модули се определя с решение на Академичния 

съвет, като се отчитат изискванията и условията на 

настоящата методика. 

 

ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ 

 НА  БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПО РЕСУРСИТЕ 

Генерал-лейтенант        П      (Атанас Запрянов) 

08.03.2004 г. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

 

в Методика за разпределение на курсантите първи курс 

от НВУ “В. Левски” по специализации 

 

 ІV. Окончателна оценка и класиране. 

 1.  В точка трета формулата за получаване на общия бал 

е отпечатана:  

 

 

 

Да се чете: 

 

 

 

2. При номерацията на точките е пропусната точка 

четвърта – точка пета става четвърта, точка шеста става пета 

и се добавя точка шеста в следния вид: 

6. Класирането се извършва първо за успешно 

завършилите учебната година курсанти, като се прави 

отделно класиране за курсантите със слаби оценки в ред по 1, 

2 , 3 и т.н. слаби оценки. 

 

Промените в Методиките са приети с решение на 

Академичния съвет на Национален военен университет “В. 

Левски” с протокол №21/27.01.2004, №22/24.02.2004 г. и 

№24/24.06.2008 г., и обявени със заповед на началника на 

НВУ “Васил Левски”. 
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