ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-КУРСАНТСКАТА
КАМПАНИЯ НА ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 г.
ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „Г.БЕНКОВСКИ”
http://www.af-acad.bg/cadets_admission

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1. Да имат средно образование;
2. Да са годни за военна служба;
3. Да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да
няма образувано наказателно производство;
5. Да не страдат от психично заболяване, удостоверено по съответния ред;
6. Към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не повъзрастни от 31 години;
7. Да са с минимален ръст 150 см. и минимално тегло 50 кг. за мъжете и
минимален ръст 150 см. и минимално тегло 48 кг. за жените, а тези за
специализация "Летец-пилот" да бъдат с височина от 157 см. до 185 см, и тегло не
повече от 80 кг.
Необходими данни за попълване на вносна бележка за внасяне на такса(и) за
провеждане на приемни изпити от кандидатите за курсанти и студенти в
Банка ДСК през 2022 г.
IBAN: BG17 STSA 9300 3132 3200 01
BIC: STSABGSF
ВНОСИТЕЛ (ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ): трите имена на титуляра кандидат за курсант /
студент
ЕГН: единен граждански номер на титуляра кандидат курсант / студент
ОСНОВАНИЕ *: ДК; ООТ-дата и място; ТАЕ-дата и място; ИФГ-дата и място.
СУМА:
•
•

документи за кандидатстване – 10,00 лв.
един изпит - 30,00 лв.; два изпита – 50,00 лв; три изпита - 70,00 лв.; четири изпита –
90,00 лв. и т.н. (за първи изпит - 30,00 лв., за всеки следващ изпит - по 20,00 лв.)

*Съкращения на наименованията на предварителните тестове:
•
•
•
•

ДК – документи за кандидатстване;
ООТ – Общообразователен тест;
ТАЕ – Тест по английски език;
ИФГ – Изпит за физическа годност;

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, МОЖЕТЕ ДА
ВИДИТЕ ТУК:
http://www.af-acad.bg/cadets_admission

Телефон за контакт:
0882 34 77 91 – г-н Стоян Стоянов
(само от 08:30 до 16:30, в работни дни от понеделник до петък)

НАЦИОНАЛЕН ВОЕННЕН УНИВЕРСИТЕТ „В.ЛЕВСКИ”-В.ТЪРНОВО
https://www.nvu.bg/bg/node/348

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1. Да имат средно образование;
2. Да са годни за военна служба;
3. Да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да
няма образувано наказателно производство;
5. Да са психологично пригодни за военна служба;
6. Към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не повъзрастни от 31 години;
7. Да са с минимален ръст 150 см и минимално тегло 50 кг за мъжете и минимален
ръст 150 см и минимално тегло 48 кг за жените.
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАНЕН ПРИЕМ: https://www.nvu.bg/node/20
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РЕДОВЕН ПРИЕМ: https://www.nvu.bg/node/33
ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Таксите за конкурсен изпит са: за първи изпит 30 лв. и за всеки следващ по 20 лв.
Комплектът документи за кандидатстване е на цена 10 лв.
Банка ДСК - АД
Клон гр. Велико Търново
IBAN : BG09 STSA 9300 3100 8354 00
BIC – STSABGSF
АДРЕСИ И ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ:
Факултет „Общовойскови‟

Факултет „Артилерия, ПВО и КИС‟

гр. Велико Търново

гр.Шумен

п.к.5000, бул. „България‟ № 76
Тел. 062 618822 - централа
Факс 062 618899
e-mail : nvu@nvu.bg

п.к. 9700, ул. „Карел Шкорпил‟ № 1
Тел/факс: 054 801 040 - централа
054 877 463
e-mail: nvu-sh@aadcf.nvu.bg

ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н.Й.ВАПЦАРОВ”-ВАРНА
http://www.naval-acad.bg/education/admission-bg/early-admission-cadets
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАНЕН ПРИЕМ:
http://www.naval-acad.bg/education/admission-bg/early-admission-cadets
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РЕДОВЕН ПРИЕМ:
http://www.naval-acad.bg/education/admission-bg/admission-cadets
Банкова сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“:
Банка: Банка ДСК
IBAN: BG87STSA93003106864001
SWIFT/BIC: STSABGSF

