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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” 
 

01 юли 2021 г. № РД-02- 778  гр. Велико Търново

Относно: Относно обявяване на класирането на офицерите,
кандидатстващи за придобиване на ОКС „бакалавър“ 
от професионално направление „Военно дело“ в 
задочна форма на обучение по специализации от 
специалността „Организация и управление на военни 
формирования на тактическо ниво“ в НВУ „Васил 
Левски” за учебната 2021/2022 година. 

, 
Окомплектоването на формированията от видовете въоръжени сили и 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната с личен състав 
е приоритетна дейност на Министерство на отбраната. Националният военен 
университет „Васил Левски“ като представител на военно образователната 
система и разполагащ с командно-преподавателски и инструкторски състав, 
притежаващ голям набор от професионални компетенции и военна 
експертиза, заема своето място в тази приоритетна дейност.   

На основание §101 от Преходни и заключителни разпоредби към ПМС 
№191 от 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на 
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Наредба № 
Н-11/02.05.2018 г. на министъра на отбраната на Република България за 
условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите 
военни училища, обн., ДВ, бр.41 от 18.05.2018 г., заповед № ОХ-7/05.01.2021 
г. на министъра на отбраната на Република България изменена и допълнена 
със заповед № ОХ-156/20.02.2021 г., заповед № ОХ-377/29.04.2021 г. на 
министъра на отбраната на Република България и на основание чл. 55, ал. 4 
от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, 

 

  
Екземпляр единствен  
Копие №___  
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З А П О В Я Д В А М: 
 

1. Обявявам класирането на офицерите, кандидатстващи за придобиване 
на ОКС „бакалавър“ от професионално направление „Военно дело“ в задочна 
форма на обучение по специалността „Организация и управление на военни 
формирования на тактическо ниво“ в НВУ „Васил Левски” за учебната 
2021/2022 година по специализации и квоти, както следва: 

 
1.1. Специализация „Разузнаване“ – 10 места: 
1.1.1. За нуждите на Сухопътни войски (квота - 2 места/допуснати до 

изпити – 2 офицери): 
№ звание име презиме фамилия в. форм. бал 

1. лейтенант Петя Янкова  Крачунова 54490-Враца 30,63 

2. лейтенант Мария Драганова Славчева 38680-Карлово 26,37 

 
1.1.2. За нуждите на  Военновъздушните сили  (квота -1 място/допуснат 

до изпити – 1 офицер): 
№ звание име презиме фамилия в. форм. бал 

1. лейтенант 
Десислава Димитрова Богданова 52090- 

Д. Митрополия 
29,05 

 
1.1.3. За нуждите на Съвместно командване на специалните операции 

(квота - 7 места/допуснати до изпити – 5 офицери): 
№ звание име презиме фамилия в. форм. бал 

1. лейтенант Валентин Георгиев Димов 54120-Пловдив 32,82 

2. лейтенант Петър Николаев  Йолтов 52630-Пловдив 30,90 

3. лейтенант Мартин  Белчев  Петков 54120-Пловдив 30,61 

4. лейтенант Иван Атанасов Бабунов 48650-Пловдив 30,48 

5. лейтенант Георги  Иванов Косев 52630-Пловдив 29,29 

 
1.1.4. Класирани офицери извън заповяданите квоти: 

№ звание име презиме фамилия в. форм. бал 

1. лейтенант Ивайло Христов Стоянов 22780-Долно 
Камарци 

28,26 
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1.2. Специализация „Танкова и автомобилна техника“ - 6 места: 
 
1.2.1. За нуждите на Съвместно командване на силите (квота - 4 места 

допуснати до изпити – 2 офицери): 
№ звание име презиме фамилия в. форм. бал 

1 лейтенант Калин  Пламенов  Иванов 22970-София 31,81 

2. лейтенант Незабравка Димитрова  Найденова 28860-Горна 
Малина  

27,66 

 
1.2.2. За нуждите на Сухопътни войски (квота - 2 места/допуснати до 

изпити – 2 офицери): 
№ звание име презиме фамилия в. форм. бал 

1. лейтенант Живко  Ботев Ботев 38680-Карлово 30,76 

2. лейтенант Никола Денков Върбанов 48340 - Карлово 27,15 

 
1.3. Специализация „Материални ресурси придвижване и 

транспорт“ - 9 места: 
1.3.1. За нуждите на Съвместно командване на силите (квота -1 място 

допуснат до изпити – 1 офицер): 
№ звание име презиме фамилия в. форм. бал 

1. лейтенант Георги Веселинов Мирчев 54300-София 31,37 

 
1.3.2. За нуждите на Сухопътни войски (квота - 4 места/допуснати до 

изпити – 5 офицери): 
№ звание име презиме фамилия в. форм. бал 

1. лейтенант Момчил  Минчев Милев 38680-Карлово 32,17 

2. лейтенант Цветелина Йорданов Тодорова 28880-Белене 30,69 

3. лейтенант Диана Лалова Янева 38680-Карлово 30,41 

4. лейтенант Диана Стефанова Кирова 52760-Пловдив 29,93 

 
1.3.3. За нуждите на Военновъздушните сили  (квота - 2 места/допуснати 

до изпити – 2 офицери): 
№ звание име презиме фамилия в. форм. бал 

1. лейтенант Даниела Атанасова Георгиева 22320-
Божурище 

29,53 

2. лейтенант Виолета Петрова Меродийска 22320-
Божурище 

25,30 

 



 

4 

1.3.4. . За нуждите на Съвместно командване на специалните операции 
(квота - 1 място/допуснат до изпити – 1 офицер): 
№ звание име презиме фамилия в. форм. бал 

1. лейтенант Димитър Томов Томов 52630-Пловдив 30,37 

 
1.3.5. За нуждите на Национална гвардейска част силите (квота -1 място 

допуснат до изпити – 1 офицер): 
№ звание име презиме фамилия в. форм. бал 

1. лейтенант Веселин Славеев Петров 54800-София 29,18 

 
1.3.6. Класирани офицери извън заповяданите квоти: 

№ звание име презиме фамилия в. форм. бал 

1. лейтенант Михаела Горанова  Михайлова 32420-Русе 28,82 

 
 
 
 

  НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ        П         ИВАН МАЛАМОВ 

                         

 


