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

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
 

30 ноември 2018 г. № РД-02-1148 гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ:Относно обявяване на изменения и допълнения в  
Правилник за подбор, развитие, оценка и атестиране 
на академичния състав в НВУ „Васил 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 Правилник за подбор, развитие, 

оценка и атестиране на академичния състав в НВУ „Васил Левски”, приети с 
решение на Академичния съвет на НВУ „Васил Левски” с протокол 
№141/20.11.2018 г., като чл. 61 придобива следния вид: 

Чл. 61. (1) Лицата, заемащи академични длъжности, могат да 
преминават на същата академична длъжност в Университета, без конкурс и 
с избор по предложение на Факултетния съвет само с доклад от ръководителя 
на първичното звено и с решение на Академичния съвет на Университета, 
при следните условия: 

а) осигурена учебна натовареност за съответната академична длъжност; 

Екземпляр единствен  
Копие №___  



 

2/3 

б) мотивирано предложение на първичното звено и решение на 
приемащото структурно звено; 

в) притежават съответното военно звание (за военнослужещите) 
(2) Лицата, заемащи академични длъжности, могат да преминават на 

същата академична длъжност от друго висше военно училище или военна 
академия, без конкурс и с избор по предложение на Факултетния съвет само 
с доклад от ръководителя на първичното звено и с решение на Академичния 
съвет на Университета, при следните условия: 

а) академичната длъжност е от същата научна област (специалност); 
б) притежават съответното военно звание (за военнослужещите); 
в) заемали са съответната академична длъжност не по-малко от 2 

години; 
г) получили са положителна атестационна оценка от последния 

атестационен период.  
(3) Лицата, заемащи академични длъжности, могат да преминават на 

същата академична длъжност от гражданско висше училище или научна 
организация, без конкурс и с избор по предложение на Факултетния съвет 
само с доклад от ръководителя на първичното звено и с решение на 
Академичния съвет на Университета, при следните условия: 

а) академичната длъжност е от същата научна област, 
б) заемали са съответната академична длъжност не по-малко от 1 година. 
Стара ал. 3 става ал. 4. 
Стара ал. 4 става ал. 5. 
 
2. Измененията и допълненията в Правилник за подбор, развитие, оценка 

и атестиране на академичния състав в НВУ „Васил Левски”, влизат в сила 
след обявяването и с настоящата заповед. 

3. Със заповедта да се запознае целият личен състав на университета.  
Обявеният нормативен документ да бъде публикуван в интранет 

мрежата. 
Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Заместник-началника 

на Университета по учебната и научната част. 
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществя лично. 

 
 
 
 
 

НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ Д-Р                                 ПЛАМЕН БОГДАНОВ 

_____.11.2018 г. 
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Главен специалист в отдел „УНД” 
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Съгласувал: 
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по учебната и научната част 
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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 
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Размножено в 5(пет) копия. 
Копие №1 – за факултет „Общовойскови” – град Велико Търново 
Копие №2 – за Институт „Научноизследователска и иновационна дейност” – град 

Велико Търново 
Копие №3 – за Департамент „Чуждо-езиково обучение и ФП” – град Велико Търново 
Копие №4 – за факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – град Шумен 
Копие №5 – за факултет „Авиационен” – град Долна Митрополия 
 


