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

телефон: (062)618 822; факс:(062)618 899; e-mail: nv  u@nvu.bg  

Екземпляр единствен
Копие № ….

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

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

28 април 2022 г. № РД-02-558 гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно създаване на организация в НВУ „Васил
Левски“ за  използване на стикери за  субсидии за
поевтиняване на студентското столово хранене .

С изменение  на  Наредбата  за  ползване  на  студентските  общежития  и
столове,  считано  от  01.05.2022  г.,  всички  студенти,  докторанти  и
специализанти,  независимо от формата на обучение имат право да ползват
държавна субсидия за поевтиняване на студентското столово хранене.

С  цел  даване  на  възможност  за  използване  на  държавна  субсидия  за
поевтиняване  на  студентското  столово  хранене  в  „Студентски  столове  и
общежития“ - ЕАД от студенти, докторанти и специализанти от НВУ „Васил
Левски“ всеки обучаем следва да получи персонален стикер.

На основание чл. 30а, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за ползване на студентските
общежития и столове 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. Деканът  на  факултет  „Общовойскови“  –  район  Велико  Търново,
деканът на факултет „Артлерия, ПВО и КИС“ – район Шумен, началникът на
Център „Професионално и поддържащо обучение“ и директорът на Институт
„Научноизследователска и иновационна дейност“ да създадат организация за
предоставяне  на  информация  за  реда  за  получаване  и  използване  на
персоналните стикери от обучаемите.

2. Получените стикери, под контрола на определените от ръководителите
на  структури  по  т.  1  лица,  следва  да  бъдат  залепени  на  документ,
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удостоверяващ статута на хранещия се – на гърба на курсантска/студентска
книжка на обучаемите или друг документ.

3. При желание от курсантите да използват столовете към  „Студентски
столове и общежития“ – ЕАД могат да го направят само за храненията,  за
които са отчислени от храна в НВУ „Васил Левски“.

4. Забранявам предоставянето от обучаемите на курсантка/студентската
си книжка на трети лица.

5. Забранявам  използването  на  персоналните  стикери  за  субсидия  за
поевтиняване на студентското столово хранене за дните,  за които имащите
право на безплатна храна обучаеми са осигурени с такава.

6. Считано  от  01.05.2022  г.  право  на  поевтиняване  на  храната  имат
обучаеми, които разполагат с персонален стикер.

Информация, относно реда за получаване и използване на персоналните
стикери да се публикува на интернет страницата на Университета.

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените длъжностни лица.
Изпълнението на заповедта възлагам на горепосочените длъжностни лица

като същата се публикува на интернет страницата на НВУ „Васил Левски“.
Контрола  по  изпълнението  да  осъществи  заместник-началникът  по

учебната и научна част на НВУ „Васил Левски“.

НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ   /П/      ИВАН МАЛАМОВ
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