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З А П О В Е Д 
НА 

НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ  
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

 
 08 януари 2016 г.           №РД-02-94        гр. Велико Търново 

СЪДЪРЖАНИЕ:Относно обявяване на изменения и допълнения в  
Правилник за приема и учебната дейност в НВУ 
„Васил 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. 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”, чл. 23, ал. 2 от Правилника за работа на академичния съвет на НВУ 
„Васил Левски”, решение на Академичния съвет на НВУ „Васил Левски” с 
протокол №108/15.12.2015 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 приема и 

учебната дейност в НВУ „В. Левски”, като чл. 22 придобие следния вид: 
Чл. 22. (1) Образуването на състезателния бал на кандидат-курсантите и 

кандидат-студентите за всички специалности се определя ежегодно с 
решение на Академичния съвет на НВУ „Васил Левски”. 

(2) (Изм. и доп. АС №54/24.01.2011 г.) Когато в дипломата за средно 
образование са вписани две оценки по балообразуващия учебен предмет, 
като едната от тях е от зрелостен изпит, а другата от курса на обучение, за 
балообразуваща оценка се счита по-високата, ако не участва в 
балообразуването, като оценка от положен писмен конкурсен изпит. 

2. Измененията и допълненията, в „Правилника за приема и учебната 
дейност в НВУ „В. Левски”, влизат в сила след обявяването му с настоящата 
заповед. 
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Копие №___  



 

2/2 

3. Началникът на отдел УНД да организира, копие от настоящата 
заповед да бъде прикрепена към всички оригинали на „Правилника за приема 
и учебната дейност в НВУ „В. Левски” в управлението на НВУ „В. Левски”. 

4. Деканите на факултети за създадат организация, копие от 
настоящата заповед да бъде прикрепена към всички оригинали на 

„Правилника за приема и учебната дейност в НВУ „В. Левски” във 
факултетите.  

5. Началникът на служба ВОКИД да създаде организация, измененията и 
допълненията да бъдат отразени и в публикувания на сайта на Университета 
вариант на правилника. 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел 
УНД. 

Със заповедта да се запознае целият личен състав на университета.  
Контрол по изпълнението на заповедта да осъществи Заместник-

началника на университета по учебната и научна част.  
 
 

ЗА НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИКЪТ НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

ПОЛКОВНИК   п            ИВАН СТОЯНОВ 

_____.01.2016 г. 
 

 
 Заповед за заместване РД-01-1247/22.12.2015 г. 


