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

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
 

08 юни 2018 г. № РД-02-635 гр. Велико Търново

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

 
Висшите училища се ползват с академична автономия. Академичното 

самоуправление се изразява в право на висшето училище да урежда подбора, 
развитието, оценката и атестирането на академичния състав в собствени 
правилници в съответствие със Закона за висшето образование. 

 
На основание чл. 32, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 14 от Закона 

за висшето образование, чл. 15, т. 18 във връзка с 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 №136/29.05.2018 
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 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 №136/29.05.2018 
г., както следва:  

1.1. Отпадат стари точки „а”, „в” и „г” от чл. 61, ал. 1 от Правилника 
за подбор, развитие, оценка и атестиране на академичния състав в НВУ 
“Васил Левски”; 

1.2. Коригира чл. 61, ал. 1, както следва:  
Чл. 61. (1) „Лицата, заемащи академични длъжности, могат да 

преминават на същата или на съответна академична длъжност в 

Екземпляр единствен  
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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; 
б) мотивирано предложение на първичното звено и решение на 

приемащото структурно звено; 
в) притежават съответното военно звание (за военнослужещите).” 
1.3. Създава се нова ал. 2 на чл. 61 както следва:  
(2) Лицата, заемащи академични длъжности, могат да преминават на 

същата или на съответна академична длъжност от друго 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 по същата научна 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.  
1.4. стара ал. 2 на чл. 61, става ал. 3; 
1.5 стара ал. 3 на чл. 61, става ал. 4. 
2. Измененията в Правилник за подбор, развитие, оценка и атестиране на 

академичния състав в НВУ „Васил Левски”, влизат в сила след обявяването 
им 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 научна част. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществя лично. 
 
 
 

НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
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