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НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
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З А П О В Е Д 

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ  

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

 

15 април 2021 г. № РД-02-446 гр. Велико Търново 

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно изменение и допълнение на заповеди на 

началника на НВУ „Васил Левски“ №РД-02-

351/22.03.2021 г. и №РД-02-397/01.04.2021 г. 

Във връзка с извънредната епидемична обстановка с цел 

предотвратяване на епидемичното разпространение на COVID-19 сред 

личния състав на НВУ „Васил Левски“, на основание заповед на 

министъра на отбраната №РД-103-1/01.03.2021 г., относно въвеждане на 

противоепидемични мерки за недопускане на разпространението на 

коронавирус COVID-19 сред военнослужещите и цивилните служители от 

МО, СППМО и БА, заповед на министъра на отбраната №РД-103-

2/06.04.2021 г., относно изменение и допълнение на заповед на министъра 

на отбраната №РД-103-1/01.03.2021 г., Указания №313/08.02.2021 г. на 

началника на Военномедицинска академия и главен лекар на въоръжените 

сили за въвеждане на противоепидемични мерки за недопускане на 

разпространението на коронавирус COVID-19 сред военнослужещите и 

цивилните служители от МО, СППМО и БА, заповед на министъра на 

здравеопазването № РД-01-220/08.04.2021 г. и 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. Отменям моя заповед №РД-02-219/15.02.2021 г. 

2. Отменям моя заповед №РД-02-397/01.04.2021 г. 

3. Изменям моя заповед №РД-02-351/22.03.2021 г., както следва: 

3.1. Текстът на раздел VI да придобие следното съдържание: 

„VI. Организация на учебния процес в НВУ „Васил Левски“ 
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1. Учебните занятия и изпитите за летния семестър с категориите 

обучаеми в НВУ „Васил Левски“ да се организират и проведат както 

следва: 

1.1. С курсантите – редовна форма на обучение до 30.04.2021 г., 

съгласно разписанието за занятията за летния семестър на учебната 

2020/2021 г. от разстояние в електронна среда, чрез използване на 

средствата на информационните и комуникационните технологии, с 

изключение на практически занятия и занятия с използване на 

класифицирана информация, които да се проведат присъствено в полеви 

условия или в кабинети, при използване на не повече от 30% от капацитета 

на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа 

дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице. 

1.2. С военнослужещите, обучаващи се в ОКС „Бакалавър“ – 

задочна форма на обучение до 30.04.2021 г., съгласно разписанието за 

занятията за летния семестър на учебната 2020/2021 г. от разстояние в 

електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и 

комуникационните технологии, с изключение на практически занятия и 

занятия с използване на класифицирана информация, които да се проведат 

присъствено в полеви условия или в кабинети, при използване на не повече 

от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване 

на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за 

лице. 

1.3. Със студентите, обучаващи се в ОКС „Бакалавър“ – редовна 

форма на обучение до 30.04.2021 г., съгласно разписанието за занятията за 

летния семестър на учебната 2020/2021 г. от разстояние в електронна 

среда, чрез използване на средствата на информационните и 

комуникационните технологии. 

1.4. Със студентите, обучаващи се в ОКС „Бакалавър“ – задочна 

форма на обучение до 30.04.2021 г. съгласно разписанието за занятията за 

летния семестър на учебната 2020/2021 г. от разстояние в електронна 

среда, чрез използване на средствата на информационните и 

комуникационните технологии. 

1.5. Със студентите ОКС „Магистър“ – задочна и дистанционна 

форма на обучение до 30.04.2021 г. съгласно разписанието за занятията за 

летния семестър на учебната 2020/2021 г. от разстояние в електронна 

среда, чрез използване на средствата на информационните и 

комуникационните технологии. 

1.6. С кадетите дневна форма на обучение до 30.04.2021 г. съгласно 

разписанията за занятията от разстояние в електронна среда, чрез 

използване на средствата на информационните и комуникационните 

технологии. 

1.7. Със специализантите зачислени в курсове съгласно Плана за 

придобиване и повишаване на квалификацията във военните академии и 

висшите военни училища на военнослужещите и цивилните служители от 
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министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия през 2021 г. от 22.03.2021 г. 

до 30.04.2021 г. съгласно разписанията за занятията от разстояние в 

електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и 

комуникационните технологии. 

1.7.1. Специализантите от курс „Командири на мотопехотни 

(танкови) роти” с код А-4-О234-232, за времето от 05.04. до 29.04.2021 г., 

обявен със заповед на постоянния секретар на отбраната №ОХ-

226/19.03.2021 г., до 11.04.2021 г. включително провеждат обучение от 

разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии. От 12.04.2021 г. да 

преминат към присъствено обучение, при използване на не повече от 30% 

от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на 

физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за 

лице. 

1.7.2. Специализантите от курс „Новоназначени офицери, 

завършили граждански висши училища” с код П-10-1052, обявен със 

заповед на постоянния секретар на отбраната №ОХ-111/12.02.2021 г., до 

07.05.2021 г. включително провеждат обучение от разстояние в електронна 

среда, чрез използване на средствата на информационните и 

комуникационните технологии. От 10.05.2021 г. преминават към 

присъствено обучение, при използване на не повече от 30% от капацитета 

на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа 

дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице. 

1.7.3. Специализантите зачислени в курсове в Департамент 

„Чуждоезиково обучение“ гр. Шумен до 07.05.2021 г. съгласно 

разписанията за занятията от разстояние в електронна среда, чрез 

използване на средствата на информационните и комуникационните 

технологии. От 10.05.2021 г. да преминат към присъствено обучение, при 

използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се 

провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и 

носене на защитни маски за лице. 

2. Деканите на факултети, директорите на департаменти, директорът 

на „Професионален сержантски колеж“, началникът на Център за 

„Професионално и продължаващо обучение” и началниците (командирите, 

ръководителите) на структури в Университета да организират 

препланирането на практическите занятия и семестриалните изпити, 

планирани в периода от 22.03.2021 г. до 16.04.2021 г., които не могат да 

бъдат проведени ефективно в електронна среда за присъствено провеждане 

след 16.04.2021 г. в полеви условия или в кабинети, при използване на не 

повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при 

спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни 

маски за лице.“ 
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Заповедта ми да се доведе до знанието на целия личен състав и да се 

публикува на сайта на университета и във вътрешната информационна 

мрежа в деня на обявяването й. 

Изпълнението на настоящата заповед да се осъществява от 

началниците (командирите, ръководителите) на структури в Университета. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Заместник-

началника по учебната и научна част на НВУ „Васил Левски”. 

 

НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ             (П)               ИВАН МАЛАМОВ 

___.___.2021 г. 
 
Отпечатано в 1 (един) екземпляр – за НВУ „Васил Левски” – дело № РД-02 


