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З А П О В Е Д
НА 

 НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН 
УНИВЕСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

06.октомври 2021 г.          № РД-02-1159                Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване Правилник за между-
народната дейност на НВУ “В. Левски”.

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 „Ва-
сил  Левски”  с  протокол  №166/26.01.2021 г.,  както  и  на
основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръже-
ните сили на Република България,

З А П О В Я Д В А М:
1. Отменям „Правилник за международната дейност

на НВУ „В. Левски“, обявен със заповед №151/19.03.2004
г. 

2. Обявявам „Правилник за международната дейност
на НВУ „В. Левски, приет на заседание на  Академичния 
съвет на НВУ „Васил Левски” №166/26.01.2021 г. 

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

Заповедта да се публикува във вътрешната информа-
ционна система на НВУ „Васил Левски” или на официал-
ната интернет страница на Университета.
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Изпълнението на настоящата заповед възлагам на За-
местник-началника по учебната и научна част на Универ-
ситета.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъщест-
вя лично.

ЗА НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ЗАМ.-НАЧАЛНИКЪТ  ПО  АДМИНИСТРАТИВНАТА
ДЕЙНОСТ НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ПОЛКОВНИК                 П                ГЕОРГИ КРАЙНОВ

Отдаден със заповед за заместване №РД-02-1125/04.10.2021 г.
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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

   Глава първа – 
  Общи положения                                                              6

   Глава втора – 
  Организиране на международната дейност                    8
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ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник е разработен на основание
Правилника за устройството и дейността на Национал-
ния военен университет „ Васил Левски“.

Чл. 2. Целта на правилника е определянето на за-
дачите и организирането на международната дейност.

Чл. 3. Международната дейност в университета се
организира за: изучаване  и внедряване опита на чуждес-
транните образователни институции в организирането и
провеждането на учебния процес и повишаване на ка-
чеството му;  повишаване квалификацията на академич-
ния и непреподавателски състав чрез обмяна на обучае-
ми и преподаватели, научни и образователни идеи в рам-
ките на съвместни сътрудничества; интегриране с чуж-
дестранни образователни институции и за организиране-
то  и  провеждането  на  научни  изследвания,  сьбития  и
проекти.

Чл. 4. Редът за обмяна на обучаеми, преподава-
телски  и  непреподавателски  сьстав,  финансирането  и
други  условия  се  определят  в  двустранните  (многост-
ранните) споразумения и договори за сътрудничество.

Чл. 5. Целите на международното сътрудничество
са: пряко и активно участие в процеса на евроинтегра-
ция в образованието на институциално ниво;  повишава-
не престижа на Университета; развитие на военното сът-
рудничество и военно - изследователската дейност; уве-
личаване  участието на  личния сьстав  в  международни
инициативи, организации, членства и проекти.
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Чл. 6. Задачите на международното сътрудничест-
во са:

(1) Разработване на проекти за съвместна дейност с
образователни институции от различни страни и участие
в  международния  академичен  обмен  с  образователните
програми на Европейския съюз (подобряване на качест-
вото на висшето образование, насърчаване на транснаци-
оналното сътрудничество между университетите и въве-
ждане  на  европейско измерение  във  висшето образова-
ние, пълно академично признаване на периодите на обу-
чение, придобити в рамките на Европейската общност).

(2)  Участие  в  международните  изследователски
програми, научни сесии, конференции и симпозиуми.

(3) Използване на установените и предвидени двус-
транни военнотехнически споразумения с отделни страни
членки на НАТО.

(4) Създаване на нова методология и подходи към
военното образование и обучение за адаптирането на сис-
темите за обучение към стандартите на ЕС и НАТО.

Чл. 7 При организиране и провеждане на между-
народната дейност,  НВУ „Васил Левски“ следва  да се
придържа към принципите:

 1. Осигуряване на съдействие за постигането на
устойчиви и балансирани резултати за всички партньори
в процеса на сътрудничество.

 2. Подкрепяне участието на академичния състав,
персонала и обучаемите в дейностите по международни-
те проекти. 

3. Популяризиране на резултатите от международ-
ната дейност и различните проекти чрез медийно отразя-
ване  и увеличаване на въздействието им върху личния
състав и институциите в по-широк академичен контекст.
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          ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИЗИРАНЕ НА
МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 8. (1) Ръководството и контролът на междуна-
родната дейност в Университета се осъществяват от на-
чалника на Университета.

(2) Международната дейност се планира в годиш-
ните планове на Университета и основните звена.

(3)  Организирането  на  международното  сътруд-
ничество, сключването на договори, членуването в меж-
дународни  организации  и  други  въпроси,  свързани  с
международната дейност на Университета, се осъщест-
вяват в съответствие с  решенията по чл. 23, ал. 6, т. 23 и
24 от Правилника за устройството и дейността на Уни-
верситета.

Чл. 9. (1) Международната дейност  на НВУ „Ва-
сил Левски“ се осъществява в две основни направления:

 1. по преките двустранни договори и по междуна-
родните ангажименти на Университета; 

2. по програма „Еразъм+“ и по други европейски
програми.

(2) Преките двустранни договори и международ-
ните ангажименти на Университета включват следните
дейности: 

1.  Членство в световни, европейски и балкански
организации и асоциации на университетите и участие в
техни прояви. 

2. Участия в международни научни прояви (сим-
позиуми, конференции, семинари, обучения и др.). 
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3.  Обмен  на  студентски  и  курсантски  групи  за
провеждане на обучения  и учебни стажове.

 4. Обмен на ръководни кадри за договаряне и ус-
тановяване на сътрудничество. 

5. Обмен на преподаватели за изнасяне на лекции
и осъществяване на научноизследователска дейност.

 6. Обмен на административен персонал в различ-
ните сфери на административното обслужване. 

7. Съвместни разработки по научни, научно - при-
ложни и учебно-методически проблеми. 

 (3) По програма „Еразъм+“ и други европейски
програми се включват следните дейности:

 1. Реализиране на проекти за мобилност по прог-
рама „Еразъм+“, ключова дейност 1 с програмни държа-
ви: мобилност на курсанти и студенти с цел обучение и
с цел практика; мобилност на преподаватели с цел пре-
подаване; мобилност на персонала с цел обучение.  

2. Реализиране на проекти за мобилност по прог-
рама „Еразъм+“,  ключова  дейност 1,  свързани с Евро-
пейската инициатива за обмен на млади офицери, вдъх-
новена от Еразъм (Военен Еразъм).

3.  Реализиране  на  проекти  по  програма
„Еразъм+“,  ключова  дейност  2  за  стратегически  парт-
ньорства и изграждане на капацитет.

4.  Реализиране на проекти по други европейски
програми.

Чл. 10. Институционалните проекти се разработ-
ват от работни групи, назначени със заповед на начални-
ка на университета 

Чл. 11. Финансова подкрепа може да бъде полу-
чена  за  участие  по  съвместни  програми  и  проекти  за
следните дейности:
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1. осигуряване на мобилност на обучаеми, акаде-
мичен състав и персонал; 

2.  съвместно  развитие  и  внедряване  на  учебни
програми;

3. съвместно развитие и внедряване на “Европейс-
ки общи модули”;

4. съвместно разработване на интензивни програ-
ми и курсове;

5. развитие и приложение на Европейска система
за трансфер на кредити, която е в основата на академич-
ното признаване;

6. разработване на проекти за подобряване на ези-
ковите умения по чужди езици;

7. разработване на проекти, целящи подобряване
практическите умения по определени дисциплини, пови-
шаващи ефективността на учебния процес,  чрез разра-
ботване на компютърни продукти, осигуряващи възмож-
ност за дистанционно обучение, модифициране, отворе-
ност и гъвкавост.

Чл. 12. (1) Непосредствената организация на меж-
дународната дейност в университета се извършва от за-
местник - началника на университета, отговарящ за меж-
дународната дейност.

(2) Организацията на всички дейности по програ-
ма „Еразъм+“ се реализира в сектор „Еразъм“ под пряко-
то  ръководство  на  Институционалния  координатор  на
Университета по програмата, с помощта на факултетни-
те и катедрени координатори.

(3) За администрирането и реализирането на дей-
ностите по програма „Еразъм+“ се изготвят правила и
процедури за академичен обмен на обучаеми, препода-
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ватели и административен персонал,  които се приемат
ат Академичния съвет.

 (4)  За подпомагане на международната дейност
на университета (чрез анализи, оценки и препоръки) с
решение на Академичния съвет може да се учреди коми-
сия по международната дейност. Задачите на комисията,
нейният състав и численост се определят от Академич-
ния съвет на университета.

Настоящият  Правилник  е  приет  на  заседание  на
Академичния съвет с Протокол № 166/26.01.2021 г.
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