
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ 

УЧИЛИЩА 

 

В Интернет страницата на Министерство на отбраната www.mod.bg се 

намира заповедта на министъра на отбраната, с която до 31 януари ежегодно се 

обявява заявеният брой места по професионални направления, специалности, 

специализации, образователно-квалификационни степени и форми на обучение 

във висшите военни училища (ВВУ). 

В Интернет сайта на военните училища се публикува заповедта на 

началника на ВВУ, в която се определят периодите за провеждане на 

конкурсните изпити за приемане на обучаемите и обявата за кандидатстване в 

съответното ВВУ. 

Заплаща се  такса за кандидатстване във ВВУ в размер, определян 

ежегодно с акт на Министерски съвет. 

За допълнителна информация може да се обърнете към Военното 

окръжие по местоживеене, отдел ”Столичен” или експертите в офисите за 

водене на военен отчет в общините/районите по местоживеене.  

 

Условия за кандидатстване: 

 средно образование – за обучение за придобиване на образователно-

квалификационна степен (ОКС) ”бакалавър” или ”професионален бакалавър 

по…..”; 

 висше образование – за обучение за придобиване на квалификация по 

„Военно дело”; 

 да сте гражданин на Република България и да нямате друго 

гражданство; 

 да не сте осъждан за умишлено престъпление от общ характер и срещу 

вас да няма образувано наказателно производство; 

 да не сте освобождаван от военна служба, поради наложено 

дисциплинарно наказание ”уволнение”; 

 да не страдате от психично заболяване, удостоверено по съответния 

ред; 

 към 31 декември в годината на кандидатстване да сте пълнолетен и не 

по-възрастен от: 

 гражданско лице – 23 години; 

 военнослужещ (офицерски кандидат, сержант/старшина и 

войник/матрос ), кандидатстващ за придобиване на висше образование на ОКС 

”бакалавър” от професионално направление ”Военно дело” и ОКС ”бакалавър” 

от друго професионално направление – 25 години; 

 Военнослужещ, кандидатстващ за придобиване на ОКС 

”професионален бакалавър по …” от професионално направление ”Военно 

дело”, както следва: 

 офицерски кандидат – 34 години; 

 сержант/старшина – 32 години; 



 войник/матрос – 30 години; 

 да сте с минимален ръст 150 см и минимално тегло 50 кг за мъж и 

минимален ръст 150 см и минимално тегло 48 кг за жена; кандидат за 

специализация ”летец-пилот” да бъде с максимален ръст 185 см и максимално 

тегло 80 кг; 

 да имате зрителна острота 1,0 без корекция за всяко око и без 

смущение в цветното зрение; 

 да сте с нормален слух – шепотна реч 6 метра за всяко ухо отделно. 

 Кандидат, по-възрастен от посоченото, може да бъде допуснат до 

конкурсни изпити по решение на министъра на отбраната, ако това е 

предвидено в правилниците за устройството и дейността на ВВУ. 

 

Кандидатите - военнослужещи трябва да отговарят и на следните 

допълнителни условия: 

 към момента на кандидатстване да са на военна служба и да имат 

прослужени не по-малко от 3 години във въоръжените сили на Република 

България; 

 да не изтърпяват дисциплинарно наказание ”строго мъмрене” и по-

тежко съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 

(ЗОВСРБ); 

 да притежават Разрешение за достъп до класифицирана информация с 

ниво, не по-ниско от ”Секретно” или да има открита процедура за издаване на 

разрешение; 

 да отговарят на изискванията за здравословно състояние за обучение 

във ВВУ; 

 да имат препоръка за обучение във ВВУ най-малко в две атестации; 

 да имат положително обосновано становище от командира/началника 

за необходимостта от обучение във ВВУ. 

 

Като кандидат военнослужещият може да подаде документи за всички 

специалности и специализации, по които е обявен прием в заповедта на 

министъра на отбраната по реда на предпочитане. 

 

Кандидатите – граждански лица подават заявление по образец до 

началника на ВВУ чрез Военните окръжия или отдел „Столичен”, офисите за 

водене на военен отчет в общините/ районите или директно, като прилагат 

следните документи: 

 копие на диплома за средно образование; 

 копие на удостоверение за раждане; 

 удостоверение от областния Център за психично здраве за липса на 

психични заболявания – оригинал и копие; 

 автобиография в свободен текст – 2 броя; 

 свидетелство за съдимост – оригинал и копие; 



 служебна бележка от Националната следствена служба, 

удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства за 

извършени умишлени престъпления от общ характер; 

 състезателен картон по образец от ВВУ; 

 декларация, че нямат друго гражданство освен българско; 

 заявление до началника на ВВУ, което съдържа писменото съгласие на 

кандидата по чл. 43, ал. 2 от Закона за защита на класифицираната информация 

(ЗЗКИ); 

 нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителен процесуален кодекс; 

 съгласие по чл.62, ал. 9 от Закона за кредитните институции; 

 въпросник за проучване по чл. 46, т. 1 ЗЗКИ (приложение № 2 към чл. 

47 и 48 ЗЗКИ), попълнен от кандидата; 

 

Кандидатите – граждански лица, лауреати на национални и 

международни олимпиади по предмет, който съответства на предмета на 

писмения конкурсен изпит и завършили средно образование в годината на 

провеждане на олимпиадата, прилагат и документ, издаден от Министерство на 

образованието, младежта и науката, удостоверяващ това обстоятелство. 

 

Подробна информация и формуляр на заявлението за кандидатстване се 

публикува на Интернет страниците на ВВУ: 

 

 за НВУ ”Васил Левски” – www.nvu.bg; 

 за ВВМУ ”Й. Вапцаров” – www.naval-acad.bg; 

 

Пътните разходи, разходите за храна и нощувки на кандидатите за 

времето на конкурсните изпити са за сметка на кандидатите. ВВУ осигуряват 

срещу заплащане нощувки на желаещите кандидати. Същите имат право да 

получат служебни бележки за отчитане на ползвания от тях отпуск за явяване 

на конкурсните изпити. 

 

Кандидатите – военнослужещи (офицерски кандидати, 

сержанти/старшини и войници/матроси), подават рапорт по команден ред до 

министъра на отбраната в срок до 20 март. В рапорта се посочват: военното 

звание, трите имена, ЕГН, длъжността, която заемат, военнопощенския номер 

на военното формирование (структурата) и гарнизона, в който служат, 

специалността и специализацията, за която кандидатстват. 

 

Към рапорта се прилагат следните документи: 

 кадрова справка; 

 копие на дипломата за средно или висше образование, заверено от 

кадровия орган на военното формирование (структурата) – 2 броя; 



 най-малко два атестационни формуляра с препоръки за обучение във 

ВВУ; 

 здравна книжка; 

 свидетелства за придобити квалификации, включително езикова (при 

наличие на такава); 

 удостоверение от областния Център за психично здраве за липса на 

психични заболявания – оригинал и копие; 

 свидетелство за съдимост, необходимо за издаване на разрешение за 

достъп до класифицирана информация – оригинал и копие; 

 служебна бележка от Националната следствена служба, 

удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства; 

 заявление до началника на ВВУ, което съдържа писменото съгласие на 

кандидата по чл. 43, ал. 2 на ЗЗКИ; 

 нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс; 

 съгласие по чл. 62, ал. 9 от Закона за кредитните институции; 

 въпросник за проучване по чл. 46, т. 1 ЗЗКИ, попълнен от кандидата; 

 състезателен картон по образец от ВВУ; 

 обосновано становище за необходимостта от обучение във ВВУ от 

съответните командири (началници), ръководители. 

 

До 20 април комисии, назначени със заповеди в Министерство на 

отбраната, структурите, пряко подчинени на министъра на отбраната и 

Българската армия, преглеждат редовността и комплектността на документите 

на кандидатите за обучение в съответната структура и допускат тези от тях, 

които отговарят на условията. 

 

До 15 май дирекция ”Управление на човешките ресурси” – МО, изготвя 

заповед на министъра на отбраната за обявяване имената на военнослужещите, 

допуснати до конкурсни изпити. Дирекция ”Връзки с обществеността” в 

тридневен срок публикува същата на Интернет страницата на Министерство на 

отбраната www.mod.bg. 

 

До 30 май органите по управление на човешките ресурси (по личния 

състав) на структурите уведомяват допуснатите с министерска заповед 

кандидати за обучение във ВВУ и изпращат документите им до ВВУ, в които са 

кандидатствали. 

Началникът на ВВУ издава до 1 юни заповед за организация на 

кандидатстването, провеждането на конкурсните изпити и приемането на 

кандидатите. 

 

Кандидатите – граждански лица кандидатстват за ВВУ като полагат: 

 писмен конкурсен изпит по предмет от учебния план на средното 

училище; 



 тест за физическа годност; 

 писмен тест по английски, френски или немски език. 

 

Кандидатите за обучение за придобиване на квалификация по „Военно 

дело” полагат: 

 тест за физическа годност; 

 писмен тест по английски, френски или немски език. 

 

Провеждането на конкурсните изпити се извършва по предварително 

обявен график от комисии, назначени със заповед на началника на ВВУ. 

Кандидатите се явяват на теста за физическа годност по спортно облекло, което 

си осигуряват самостоятелно. 

Резултатите от конкурсните изпити и тестовете са окончателни и важат 

само в годината на кандидатстването. 

На всички кандидати се извършва медицинско освидетелстване на 

годността и психологична оценка (психологична годност) за обучение във ВВУ 

по график, утвърден от началниците на ВВУ и Военномедицинска академия 

(ВМА). Пред медицинските комисии кандидатите представят лична 

амбулаторна карта (военнослужещите – здравна книжка) за здравно състояние с 

отразена актуална етапна епикриза от личния лекар и копие от удостоверение 

от областния Център за психично здраве, писмо-направление от началника на 

съответното военно окръжие и лична карта. 

Началниците на ВВУ изпращат списъците на кандидатите до началниците 

на ЦВО – София, и ЦВМК – ВМА – София. Началникът на Централно военно 

окръжие изготвя график на кандидат-курсантите за медицинско 

освидетелстване, съгласувано с ЦВМК – ВМА – София, и уведомява 

кандидатите. Медицинското освидетелстване завършва с издаване на експертно 

заключение по годността за обучение във ВВУ. 

Приемането на кандидатите за обучение във всяко ВВУ се извършва от 

приемна комисия, назначена със заповед на министъра на отбраната. В работата 

на комисията вземат участие представители на ВВУ, на дирекция ”Управление 

на човешките ресурси” – МО, на видовете въоръжени сили и на други 

потребители на кадри. 

Приемната комисия беседва с всеки кандидат, като председателят на 

комисията обявява решението за приемането или неприемането им. Решението 

на приемната комисия е окончателно и не подлежи на преразглеждане. 

Приетите кандидати се уведомяват писмено за специалността и 

специализацията, в която са приети, и за времето за явяване във ВВУ за 

започване на обучението.  

При необходимост със заповед на началника на ВВУ се организира втори 

прием и попълване на незаетите места. 


