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НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

5006 гр. Велико Търново, бул. „България” №76 

 
 

 

 

 
 
 

З А П О В Е Д 

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ  
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

 
01 август 2012 г. №1007 гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ:Относно преместване на студенти в друга 

специалност, степен или форма на обучение, и 

разрешение за обучение по втора специалност. 

 
Цел на висшето образование е подготовката на висококвалифицирани 

специалисти над средното образование и развитието на науката и културата. 
Основно задължение на обучаемите е да изпълняват качествено и в срок 
задълженията, произтичащи от учебния план. В съответствие с правилниците 
на университета студентите могат да се преместват в друго висше училище, 
факултет, специалност, степен или форма на обучение, както и да се обучават 
по втора специалност. 

На основание чл. 32, ал. 1, т. 4 от Закона за висшето образование, чл. 63, 
ал. 2, т. 4 от Правилника устройството и дейността на НВУ “Васил Левски”, 
чл. 46, 47, 48, 49, 50а и чл. 51 от Правилника за приема и учебната дейност в 
НВУ “Васил Левски” 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. На основание чл. 46 и чл. 47 от Правилника за приема и учебната 

дейност в НВУ „Васил Левски” премествам в друга специалност, както 
следва: 

1.1. В специалност „Национална и регионална сигурност”. 

- във втори курс, редовна форма на обучение – Кортеза Желязкова 
Вълчева, фак. № 1115364, от „Защита на населението от бедствия, аварии и 
катастрофи”, редовна форма на обучение; 
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- в първи курс, задочна форма на обучение – Пламена Живкова 
Филипова, фак. № 1117120, от „Компютърни системи и технологии”, редовна 
форма на обучение. 

1.2. В специалност „Стопанска логистика”. 

- във втори курс, задочна форма на обучение – Надя Евгениева 
Иванова, фак. №1107615, от специалност „Компютърни системи и 
технологии”, задочна форма на обучение. 

1.3. В специалност „Индустриален мениджмънт”. 

- във втори курс, задочна форма на обучение по индивидуален план 
– Мария Алекова Семова, фак. №1077605, от специалност „Компютърни 
системи и технологии”, редовна форма на обучение, втори курс; 

- във втори курс, редовна форма на обучение – Съби Йорданов 
Йорданов, фак. №1107121, от специалност „Компютърни системи и 
технологии”, редовна форма на обучение, втори курс; 

- във втори курс, редовна форма на обучение – Валентин Георгиев 
Василев, фак. №1117104, от специалност „Компютърни системи и 
технологии”, редовна форма на обучение, втори курс; 

- във втори курс, задочна форма на обучение – Тоня Гетова 
Петкова, фак. №2118620, от специалност „Авиационна техника и 
технологии”, задочна форма на обучение, втори курс. 

1.4. В специалност „Автомобилна техника и транспортна 

логистика”. 

- в трети курс, задочна форма на обучение – Пламен Тодоров 
Георгиев, фак. № 2108617, от специалност „Авиационна техника и 
технологии”, задочна форма на обучение. 

- в трети курс, задочна форма на обучение – Иван Георгиев 
Георгиев, фак. № 2108608, от специалност „Авиационна техника и 
технологии”, задочна форма на обучение. 

- във втори курс, задочна форма на обучение – Благовест Руменов 
Пильов, фак. № 2108201, от специалност „Автоматика, информационна и 
управляваща техника”, редовна форма на обучение, втори курс; 

- във втори курс, редовна форма на обучение – Атанас Ангепов 
Белчев, фак. №1117102, от специалност „Компютърни системи и 
технологии”, редовна форма на обучение. 

1.5. В специалност „Защита на населението от бедствия, аварии и 

катастрофи”. 

- в първи курс, задочна форма на обучение – Калоян Мариянов 
Петров, фак. №1107109, от специалност „Компютърни системи и 
технологии”, редовна форма на обучение; 

- в първи курс, редовна форма на обучение – Исмаил Исмитов 
Немчов, фак. №1107107, от специалност „Компютърни системи и 
технологии”, редовна форма на обучение. 

1.6. В специалност „Компютърни системи и технологии”. 
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- във втори курс, задочна форма на обучение – Мария Димитрова 
Димитрова, фак. №1117768, от специалност „Комуникационна техника и 
технологии”, задочна форма на обучение. 

 
2. На основание чл. 46 и 50а от Правилника за приема и учебната 

дейност в НВУ „Васил Левски” премествам в друга форма на обучение, както 
следва: 

2.1. От редовна форма на обучение в задочна форма на обучение: 

- Станимир Генадиев Петков, фак. № 1106122, специалност 
„Стопанска логистика”; 

- Пламена Петрова Костадинова, фак. № 1106120, специалност 
„Стопанска логистика”; 

- Богомила Даниелова Георгиева, фак. № 1106104, специалност 
„Стопанска логистика”; 

- Людмил Стоянов Владов, фак. № 1107514, специалност 
„Административна и информационна сигурност”;  

- Мария Миленова Добрева, фак. № 1117513, специалност 
„Административна и информационна сигурност”;  

- Георги Ивелинов Начев, фак. № 1107003, специалност 
„Автомобилна техника и транспортна логистика”; 

- Тодор Иванов Тодоров, фак. № 1107017, специалност 
„Автомобилна техника и транспортна логистика”; 

- Ан Венелин Димитрова, фак. № 2098202, специалност 
„Автоматика, информационна и управляваща техника”; 

- Василена Ивайлова Иванова, фак. № 2108202, специалност 
„Автоматика, информационна и управляваща техника”; 

- Ина Хариева Ценкова, фак. № 2118008, специалност „Авиационна 
техника и технологии”.      

2.2. От редовна форма на обучение в задочна форма на обучение 

по индивидуален учебен план: 

- Стефан Тошков Тодоров фак. № 1106124, специалност „Стопанска 
логистика”. 

2.3. От задочна форма на обучение в обучение по индивидуален 

учебен план: 

- Ангелина Георгиева Палова, фак. № 1097351, специалност 
„Индустриален мениджмънт”;  

- Ивалина Маркова Инджова, фак. № 1096066, специалност 
„Национална и регионална сигурност”; 

- Станка Проданова Попиванова, фак. № 1116624, специалност 
„Стопанска логистика”;  

- Цветанка Георгиева Баева, фак. № 1116625, специалност 
„Стопанска логистика”;  

- Дарина Драгомирова Дончева, фак. № 1116058, специалност 
„Национална и регионална сигурност”; 
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- Радослав Димитров Будинов, фак № 1117372, специалност 
„Индустриален мениджмънт”. 

2.4. От задочна форма на обучение в редовна форма на обучение: 

- Петър Иванов Димов, фак. № 2118611, специалност „Авиационна 
техника и технологии”.      

3. На основание чл. 51 от Правилника за приема и учебната дейност в 
НВУ „Васил Левски” записвам за обучение по втора специалност по 
индивидуален учебен план, както следва: 

3.1. В специалност „Национална и регионална сигурност”. 

- Стефан Георгиев Георгиев, фак. № 1117320; 
- Любослав Пламенов Петров, фак. № 1097009; 
- Соня Неделчева Тотева, фак. № 1117319; 
- Сузана Захариева Стефанова, фак. № 1115372; 
- Калоян Колев Василев, фак. № 1097708; 
- Георги Тодоров Димитров, фак. № 1117308. 

3.2. В специалност „Защита на населението от бедствия, аварии и 

катастрофи”. 

- Димитър Рангелов Димитров, фак. № 1117310; 
- Петьо Емилов Русинов, фак. № 1106068; 
- Любослава Пламенова Стефанова, фак. № 1117512. 

3.3. В специалност „Управление на ресурси и технологии – 

Въоръжение и бойни припаси”. 

- Калоян Николаев Димитров, фак. № 1107511. 
3.4. В специалност „Автомобилна техника и транспортна 

логистика”. 

- Димитър Атанасов Тинешев, фак. № 1106012. 
3.5. В специалност „Административна и информационна 

сигурност”. 

- Ивайло Стефанов Илиев, фак. № 1106013; 
- Даниел Александров Йорданов, фак. № 1106008; 
- Атанас Стоянов Стоянов, фак. № 1106003. 

4. На Хасан Зулфен Ваклъов, фак № 1117219, не разрешавам 
преместване в друга специалност. 

5. На Людмил Валентинов Младенов, фак. № 1117012, специалност 
„Автомобилна техника и транспортна логистика”, редовна форма на 
обучение, не разрешавам преминаване в задочна форма на обучение по 
индивидуален план. 

6. На студентите, преместени в друга специалност и на записаните по 
втора специалност да се дадат нови факултетни номера, които да се изпратят 
до 14.09.2012 г. в отдел „Учебно-научна дейност” за въвеждане в 
Информационната система на МОМН. 

7. Студентите по т. 2.2., 2.3. и 3 да заплатят такса от 100 лв. всеки за 
изготвяне на индивидуален учебен план и да представят платежен документ в 
деканата на съответния факултет.  
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8. Заповедта да се доведе до знанието на преподавателския състав и 
касаещите ги лица чрез деканите на факултети. 

9. Деканите на факултети да организират своевременното уведомяване 
на студентите, цитирани по горе в заповедта за промяната на техния статут. 

10. При необходимост, Деканите на факултети да организират 
изготвянето и утвърждаването на график за полагане на приравнителни 
изпити за студентите, сменили специалност или форма на обучение. 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на деканите на 
факултети. 

Контрол по изпълнението на заповедта да осъществи заместник-
началника по учебната и научна част на НВУ „Васил Левски”. 

 
 
 

НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

Бригаден генерал инженер Цветан Харизанов 

 


