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НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
5000 гр. Велико Търново, бул. „България” №76 

 
 
 

 

 
 
 

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

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
 

20 октомври 2021 г. № РД-02-1242  гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно организация на учебният процес в НВУ 
„Васил Левски, във връзка с усложнената 
епидемиологична обстановка в страната. 

Във връзка с утвърдени от министъра на отбраната Указания на 
началника на Военномедицинска академия и главен лекар на ВС на 
Република България рег. №1881/23.10.2020 г., заповед на министъра на 
отбраната № РД-103-13/26.10.2020 г. относно въвеждане на 
противоепидемиологични мерки за недопускане разпространението на 
коронавирус COVID-19 сред военнослужещите и цивилните служители от 
Министерството на отбраната, структурите на  пряко подчинение на 
министъра на отбрана и Българската армия и заповед на министъра на 
здравеопазването № РД-01-856/19.10.2021 г., 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. Учебният процес с категориите обучаеми в НВУ „Васил Левски“ 

считано от 21.10.2021 г. да се проведе съгласно разписанието за занятията 
и графиците за изпитите за зимния семестър на учебната 2021-2022 г. при 
следната организация: 

1.1. Учебните занятия с курсантите – редовна форма на обучение да се 
организират и проведат от разстояние в електронна среда, чрез използване 
на средствата на информационните и комуникационните технологии с 
изключение на практическите и полеви занятия, както и тези свързани с 
използване на класифицирана информация. 

1.2.  Учебните занятия със студентите ОКС „бакалавър“ – редовна 
форма на обучение да се организират и проведат от разстояние в 
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електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и 
комуникационните технологии. 

1.3. Учебните занятия и семестриални изпити с военнослужещи – 
задочна форма на обучение и студенти ОКС „бакалавър“ – задочна форма 
да се организират и проведат от разстояние в електронна среда, чрез 
използване на средствата на информационните и комуникационните 
технологии. При невъзможност за организиране и провеждане на занятията 
и изпитите от разстояние, същите да се планират за присъствено 
провеждане след отпадане на въведените временни противоепидемични 
мерки. 

1.4. Учебните занятия и семестриални изпити със студентите ОКС 
„магистър“ – задочна и дистанционна форма да се организират и проведат 
от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на 
информационните и комуникационните технологии. Деканите на 
факултети и началника на сектор „Дистанционно обучение“ в ЦППО да 
създадат необходимата организация за регистриране в платформата за 
дистанционно обучение и предоставяне на потребителски акаунти за 
работа с нея, на новоприетите студенти, по електронен път от разстояние.  

1.5. Учебните занятия с кадетите – дневна форма и задочна форма на 
обучение от Професионален сержантски колеж да се организират и 
проведат от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата 
на информационните и комуникационните технологии. 

1.6. Учебните занятия със специализантите в курсовете провеждани 
във факултет „Общовойскови“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, 
департамент „Езиково обучение и физическа подготовка“, департамент 
„Чуждоезиково обучение“ и Професионален сержантски колеж да се 
организират и проведат, както следва: 

1.6.1.За курс „Разузнаване, извличане, транспортиране и унищожаване 
на невзривени боеприпаси” с код А-6-ОС-2345-533 (04.10. до 05.11.2021 г.) 
от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на 
информационните и комуникационните технологии с изключение на 
практическите и полеви занятия, както и тези свързани с използване на 
класифицирана информация. 

1.6.2. За курс „Старши помощник (Помощник) началник в отделение 
G4 (S4) по експлоатация, отчет и отчетност на въоръжението и техниката, 
боеприпаси, оптични и електронно-оптични прибори и средствата за 
индивидуална балистична защита” с код А-6-О34-540 (от 04.10. до 
22.10.2021 г.) от разстояние в електронна среда, чрез използване на 
средствата на информационните и комуникационните технологии с 
изключение на практическите и полеви занятия. 

1.6.3. За курс „Извършване на регламентирани работи, техническо 
обслужване и контрол на техническото състояние на изделие 9К32М с 
контролно-проверовъчна машина 9В810М” с код Д-8-СК6-628 (от 11.10. до 
22.10.2021 г.) от разстояние в електронна среда, чрез използване на 
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средствата на информационните и комуникационните технологии с 
изключение на практическите и полеви занятия. 

1.6.4. За курс „Гръцки език – І ниво” с код Д-9Г1-670 (от 16.08. до 
17.12.2021 г.) от разстояние в електронна среда, чрез използване на 
средствата на информационните и комуникационните технологии. 

1.6.5. За курс „Турски език – І ниво” с код Д-9Т1-670, ( от 16.08. до 
17.12.2021 г.) от разстояние в електронна среда, чрез използване на 
средствата на информационните и комуникационните технологии. 

1.6.6. За курс „Английски език – подготвително ниво” с код Д-9А0-
670 (от 30.08. до 17.12.2021 г.) от разстояние в електронна среда, чрез 
използване на средствата на информационните и комуникационните 
технологии.  

1.6.7. За курс „Английски език – І ниво” с код Д-9А1-691 (от 30.08. до 
17.12.2021 г.) от разстояние в електронна среда, чрез използване на 
средствата на информационните и комуникационните технологии. 

1.6.8. За курс „Английски език – IІ ниво” с код Д-9А2-691 (от 30.08. до 
17.12.2021 г.) от разстояние в електронна среда, чрез използване на 
средствата на информационните и комуникационните технологии. 

1.6.9. За курс „Английски език – ІII ниво” с код Д-9А3-691 (от 30.08. 
до 17.12.2021 г.) от разстояние в електронна среда, чрез използване на 
средствата на информационните и комуникационните технологии. 

1.6.10. За курс „Английски език – курс за поддържане и развитие на 
ниво 3” с код Д-9АП3-973 (от 11.10. до 05.11.2021 г.) от разстояние в 
електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и 
комуникационните технологии. 

1.6.11. За курс „Заместник-командир на взвод“ и приравнени и военно 
звание „Старши сержант“ с код А-4-С23-320 (от 18.10.2021 г. до 12.11.2021 
г.) от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на 
информационните и комуникационните технологии. 

1.6.12. За курс „За длъжност „Командир на взвод“ и приравнени и 
военно звание „Офицерски кандидат“ с код А-4-С345-360 (от 18.10.2021 г. 
до 12.11.2021 г. – четвърта смяна) от разстояние в електронна среда, чрез 
използване на средствата на информационните и комуникационните 
технологии  

1.6.13. За курс „Подготовка на специалисти по придвижване и 
транспорт“ за сержанти, войници и цивилни служители с код А-6-С1234, 
К12-396 (от 18.10.2021 г. до 05.11.2021 г.) от разстояние в електронна 
среда, чрез използване на средствата на информационните и 
комуникационните технологии.  

2. При присъствено провеждане на учебни занятия и изпити, които не 
могат да бъдат проведени от разстояние в електронна среда, да се спазват 
всички противоепидемични мерки, въведени със заповед на министъра на 
здравеопазването № РД-01-743/31.08.2021 г. 
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3. Деканите на факултети, директорите на департаменти, началника на 
ЦППО и директора на ПСК да създадат необходимата организация за 
провеждането занятията и изпитите по т. 1 и т. 2 от настоящата заповед. 

4. При провеждане на учебни занятия от разстояние в електронна 
среда, чрез използване на средствата на информационните и 
комуникационните технологии да се спазват следните изисквания: 

4.1. Курсантите – редовна форма на обучение да участват в учебния 
процес от помещенията за наставане. 

4.2. Преподавателите да участват в учебния процес от своите работни 
помещения. 

4.3. Всички останали категории обучаеми (военнослужещи задочна 
форма на обучение, студенти, кадети и специализанти) да участват в 
учебния процес от домашна среда. 

 
Настоящата заповед да се доведе до знанието на целия личен състав от 

НВУ „Васил Левски” и да се публикува във вътрешната информационна 
мрежа. 

 
Изпълнението на заповедта възлагам на командирите и началниците 

от всички степени. 
 
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 
 

 

НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ                  П              ИВАН МАЛАМОВ 

                      ___.___.2021 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


