ГРАФИК
за прием ita документи п провеждане на нзпнгн н тестове с
кандидатите та курсанти в НВУ „Васил Левски'*
за учебната 2022J2023 година

.

1.

2.

3.

4.

5,

Инструктаж на служителите от военните окръжил и НВУ
„Васил Левски" по приема на документи и въвеждането на
данните в информационния модул за прием.
Подаване на шьлшш комплект документи във военните
окръжия, факултет „Общовойскови" и факултет
„Артилерия, ПВО и КИС” от кандидатите за курсанти,
участващи в кампанията за ранен прием.
Подаване на документи във военните окръжия, факултет
„Общовойскови" и факултет „Артилерия, ПВО н КИС” от
кандидатите за курсанти, участващи в редовната
приемна кампания.
Изпращане в НВУ „Васил Левски” , гр, В. Търново на
пълния комплект документа на кандидатите за курсанти»
участващи в кампанията за ранен прнсм от военните
окръжия и факултет .Артилерия, ПВО н КИС” .
Медицинско освидетелстване на капдидат-ку рсантнте,
участващи в кампанията за ранен прнсм.

До 23.12,2021 г.

От 10.01.2022 г.
до 31.03.2022 г.

От 10.01,2022 г.
до 10.06.2022 г.

До 06.04.2022 г.
От 24.01.2022 г.
т 15.04.2022 г.
във ВМА-Софня
(по отделен график)

6.
7.

Периодично изпращане от ВМА в НВУ „Васил Левски"
на експертни решения от медицинско освидетелстване на
кандндпт-курсянтн, участващи в кампанията за ранен
прием.
Изпращане от ВМА на окончателните протоколи от
медицинското освидетелстване на канлндят-курсаитите,
участващи в кампанията за ранен прием » НВУ „Васил
Лекекн” ,

До 15.04.2022 г,

До 19.04.2022 г.

Приемане иа копне на дипломата Та средно
образование във военните окръжия» факултет
„Общовойскови” и факултет „Артилерия, ПВО и КИС от
>
кандидатите та курсанти, участващи в редовната
приемна кампании.
Изпращане в НВУ „Васил Левски” , гр. В. Търново на
9. документите на кандидатите зз курсанти» участващи в
редовната приемна кампания от военните окръжия н
факултет „Артилерия, ПВО и КИС” .
Медицинско освидетелстване на каидидат-кур сантите,
10 участващи редовната приемна кампания.
8.

11,

12.
13.
14.
15.
16,
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

До 01.07.2022 г.
j
j
Ежемесечно на 30,
ЧИСЛОII до
01.07.2022 г.
От 24.01.2022 г.
до 24.06.2022 г.
във ВМА-Софня
(по отделен график)

Периодично изпращане or ВМА в НВУ „Васил Левски”
До 24.06.2022 г.
на експертни решения от медицинско освидетелстване на
преминалите кандидат-курсанти.
Изпращане от ВМА на окончателните протоколи от
медицинското освидетелстване на квндидат-курсаитнте в
До 30.06.2022 г.
:
НВУ ..Васил Левски” .
Общообразователен тест и пенхологична оценка
07.03.2022 г.
(пригодност) - гр. Монтана,
•
Тест по чужд език и пенхологична оценка (пригодност) - гр.
08.03.2022 г.
Монтана.
Общообразователен тест н пенхологична оценка
09,03.2022 г.
(пригодност) - гр. София,
Тест по чужд език и пенхологична оценка (пригодност) - гр.
10.03,2022 г.
София.
11.03.2022 г.
Пенхологична оценка (пригодност)“ гр. София.
Общообразователен тест и пенхологична оценка
j 14.03.2022 г.
{пригодност) - гр, Стара Загора.
1
15.03.2022 г.
Тест по чужд език н пенхологична оценка (пригодност) - гр.
Стара Загора.
Пенхологична оценка (пригодност) - гр. Стара Загора.
16.03.2022 г.
Общообразователен тест н пенхологична оценка
17,03.2022 IV
( пригодност) - гр. Пловдив.
Тест по чужд език и пенхологична оценка (пригодност) 18,03.2022 г.
гр. Пловдив.
19.03,2022 г.
1кнхологична оцсика (пригодност) - гр. Пловдив,
23.03.2022 г.
Общообразователен тест и пенхологична оценка
(пригодност)- гр. Сливен.
24.03.2022 г.
Тест по чужд език и психологични оценка (пригодност) - гр.
Сливен.
25.03.2022 г.
Пенхологична оценки (пригодност) - гр. Сливен.

Пенхологична оценка (пригодност) - гр. Велико Търново,
04.04.2022 г.
|
27.
04.04.2022 г.
1
28 Изпит за физическа годност - гр. Сливен - в. ф. 22220.
29.
Пенхологична оценка (пригодност) - гр, Велико Търново.
05.04.2022 г.
30, Изпит за физическа годност - гр. Стара Загора - в. ф, 24150. i 05.04.202 1 г,
Пенхологична оценка (пригодност) - гр. Велико Търново. \ 06.04.2022 г.
31.
06.04,2022 г.
32.' Изпит за физическа годност ■ гр. Пловдив - в. ф, 46690.
Пенхологична оценка (пригодност) - ip. Велико Търново,
07,04.2022 г.
33.
34. Изпит за физическа годност - гр, София - а, ф. 28610,
07.04.2022 г.
Пенхологична оценка (пригодност) - гр. Велико Търново,
08,04,2022 г.
35.'
j 36.' Общообразователен тест и mn ит за физическа годност 09.04.2022 г.
!
I гр. В, Търново и гр. Шумен.
37.
Тест по чужд език и изпит за физическа годност - гр. В.
10.04.2022 г.
j Търново н гр. Шумен,
Пенхологична оценка (пригодност) - гр. Велико Търново.
11.04.2022 г,
138.
39,
Пенхологична оценка (пригодност) - гр. Велико Търново.
12.04,2022 г.
Пенхологична оценка (пригодност) - гр. Велико Търново.
40,
13.04.2022 г.
I кжхологнчнв оценка (пригодност) - гр. Велико Търново.
14.04.2022 г.
41,
Пенхологична оценка (пригодност) - i*p. Велико Търново.
15,04,2022 г.
42
Общообразователен
тест
и
изпит
за
физическа
годност
~
43.
16,04.2022 г.
гр- В- Търново и гр. Шумен.
Тест гщ чужд език и изпит за физическа годност - гр. В.
44.
17.04.2022 г.
Търново и гр. Шумен.
18.04.2022 г.
45.
Пенхологична оценка (пригодност) - гр, Велико Търново.
Обявяване на класирането на кандидатите за курсанти,
46.
До 26.04.2022 г.
участващи в кампанията за ранен прием.
47.
Заседание на приемната комисия по кампанията за
09.00 ч.
на 28.04.2022 г.
ранен прием и обявяване на приетите за курсанти.
Задължително явяване в НВУ „Васил Левски”, гр. Велико
10.00- 12.00Ч.
Търново
иа кандидатите за курсанти, заявили полагане на
48.
на 13.06.2022г.
изпити и тестове в периода от 13,06. до 17,06.2022 г.
12.00 ч. на
49.
Инструктаж на кандидатите за курешгти в НВУ „Васил
13,06.2022 г.
Левски” , гр. Велико Търново.
Пснхологично тестиране на кандидатите за курсанти в
50.
15.00- 17.00 4,
па 13.06.2022 г.
НВУ „Васил Левски” , гр- Велико Търново.
Общообразователен тест с кандидатите за курсанти и
13,00- 17.00 4,
51.
]
на
14.06.2022 г.
ИВУ „Васил Левски” , гр. Велико Търново,
Тест ио чужд език (английски иди френски език) с
1 15 00 - 17 00 ч
52. ка нд идатите за курсанти в 11ВУ „Васнл Левски”, гр.
‘
_
на 15.06,2022 г.
Велико Търново.
53. | Психолошчно интервю с кандидатите за курсанти в
от 14-18,06,2022 г.
!
1ИВУ „Васил Левски”, гр, Велико Търново.
(по график)
|54. j Изпит за физическа годност с кандидатите за курсанти - рт 14-18.06,2022 г.
!
! 11ВУ „Васил Левски” , гр. Велико Търново,
Кпо график)

!
Представяне на дипломи за средно образование иа
приетите кандидати от раинин прием в НВУ „Васил
От 08.00- 17.00 4.
55. Левски“ гр. Велико Търново. Прн не представяне на
на 02.07 н
дипломата кандидатите за курсанти отпадат от
33.07,2022 г.
класирането за прием.
56,
Обявяване на класирането на кандидатите за курсанти.
57.
Заседание на приемната комисия и обявяване на приетите
от 09.00 4,
за курсанти.
на 06.07.2022 г.

Забележка:
Кандидатите за курсанти участващи а кампанията за ранен
прием
нрн
подаването
на
необходимите
документи
за
кандидатстване, следва да заявят и положат всички изпити н тестове
не но-късно 01 18*04,2022 r. и медицинско освидетелстване не покъс но от 15*04.2022 г.

НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ #F.BGKHn
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ

ИВАН МАЛАМОВ

Р ». / / .2021 г.

ГРАФИК
документи и провеждане на изпити с кандидатите за курсанти
Лйв Вйсше военновъздушно училище „Георги Бенковски”
за учебната 2022/2023 година

№
1.

2.

3.

4.
5.

6.

МЕРОПРИЯТИЯ
Инструктаж на служителите от ВВВУ „Георги
Бенковски“ по приема на документи и въвеждането
на данните в електронната платформа за
кандидатстване на училището.
Подаване на пълния комплект документи във
ВВВУ „Георги Бенковски“, военните окръжия и
електронната платформа за кандидатстване на
училището от кандидатите за курсанти, участващи
в кампанията за ранен прием.
Подаване на документи във ВВВУ „Георги
Бенковски“ , военните окръжия и електронната
платформа за кандидатстване на училището от
кандидатите за курсанти, участващи в редовната
приемна кампания.
Изпращане във ВВВУ „Георги Бенковски“ на
документите на кандидатите за курсанти, участващи
в приемните кампании от военните окръжия.
Изпит за физическа годност с кандидат-курсанти,
участващи в кампанията за ранен прием.
Медицинско освидетелстване на кандидаткурсанти, участващи в кампанията за ранен прием,
кандидатстващи за специализации „Легец - пилот“ и
„Ръководител на полети (Щурман - управление на
въздушното движение)“ .

Дати

До 23.12.2021 г.

От 17.01.2022 г.
до 21.04.2022 г.

От 02.05.2022 г.
до 24.06.2022 г.
Ежемесечно на 30
число и до
24.06.2022 г.
(по отделен график)
От 14.03.2022 г.
до 18.03.2022 г.
и
От 11.04.2022 г.
до 15.04.2022 г.
във ВМА-София

1/3

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

Медицинско освидетелстване на кандидаткурсантите, участващи в кампанията за ранен
прием и редовен прием, кандидатстващи за наземни
специализации.
Периодично изпращане от ВМА във ВВВУ
„Георги Бенковски“ на експертни решения от
медицинско освидетелстване на кандидат-курсанти,
участващи в кампанията за ранен прием.
Изпращане от ВМА на окончателните протоколи
от медицинското освидетелстване на кандидаткурсанти, участващи в кампанията за ранен прием
във ВВВУ „Георги Бенковски“ .
Медицинско освидетелстване на кандидаткурсанти, участващи в редовната приемна
кампания, кандидатстващи за специализации „Летец
- пилот“ и „Ръководител на полети (Щурман управление на въздушното движение)“ .
Периодично изпращане от ВМА във ВВВУ
„Георги Бенковски“ на експертни решения от
медицинско освидетелстване на преминалите
кандидат-курсанти, участващи в редовната
приемна кампания.
Изпращане от ВМА на окончателните протоколи
от медицинското освидетелстване на кандидаткурсанти, участващи в редовната приемна
кампания във ВВВУ „Георги Бенковски“.
Общообразователен тест, тест по английски език и
психологична оценка (пригодност) и интервю с
кандидатите за курсанти, участващи в кампанията
за ранен прием (онлайн в електронната платформа
на ВВВУ; с групи до 10 кандидата).
Общообразователен тест, тест по английски език и
психологична оценка (пригодност) и интервю с
кандидатите за курсанти, участващи в редовната
приемна кампания (онлайн в електронната
платформа на ВВВУ; с групи до 10 кандидата).
Обявяване на класирането на кандидатите за
курсанти, участващи в кампанията за ранен прием.
Заседание на приемната комисия по кампанията
за ранен прием и обявяване на приетите за
курсанти.
Обявяване на класирането на кандидатите за
курсанти, участващи в редовната приемна
кампания.
| Заседание на приемната комисия по редовната
I приемна кампания и обявяване на приетите за
1курсанти.

От 07.02.2022 г.
до 24.06.2022 г.
във ВМА-София
(по отделен график)

До 21.04.2022 г.

До 26.04.2022 г.

От 13.06.2022 г. до
17.06.2022 г.
във ВМА-София

До 30.06.2022 г.

До 01.07.2022 г.

От 24.01.2022 г. до
21.04.2022 г.
(по отделен график)

От 09.05.2022 г. до
30.06.2022 г.
(по отделен график)

До 21.04.2022 г.
10.00 ч.
на 27.04.2022 г.
До 04.07.2022 г.
10.00 ч.
на 07.07.2022 г.
2/3

Представяне на дипломата за средно образование
във ВВВУ „Георги Бенковски“ от кандидатите за
курсанти, участващи в кампаниите за ранен прием.
19.
При не представяне на дипломата кандидатите за
курсанти и студенти отпадат от класирането за
прием.
_________________________________
НАЧАЛНИК н а в д е ш * ;

До 10.07.2022 г.

военн овъздуш н о учи л и щ е

„ГЕОРГИ БЕН В Д Д 11 Г
БРИГАДЕН ГЕНШАЖ

ЮЛИЯН РАДОЙСКИ

-* /& //2021-г.

з/з

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С
КАНДИДАТИТЕ ЗА КУРСАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022г./2023г.
I. Първа кампания за ранен прием
Дата

Време

Мероприятия

Забележка

Подаване на документи

01.02.2022г.

08:00 ч.17:00 ч.

Приемане на документи
кандидат-курсанти

до
24.01.2022г.

08:00 ч.~
17:00 ч.

Приемане на документи
кандидат-курсанти

ДО

Централен
корпус
наВВМУ,
отделение
„Личен състав”
на Военни окръжия

на

Дати за провеждане на конкурса
01.02.2022г.

от 08:00 ч.

01.02.2022г.

от 09:00 ч.- Общообразователен тест
11:00 ч.

По учебни зали
наВВМУ

01.02.2022Г.

от 14:00 ч.- Изпит-тест по английски език
15:00 ч.

По учебни зали
на ВВМУ

от
02.02.2022г.
ДО

от
08:00 ч.

Инструктаж на кандидатите

Медицински прегледи

МБАЛВМА,
Варна

* Проверка на
психофизиологическите
качества
• Изпит за физическа
годност

ВВМУ
„Н. Й.
Вапцаров“
по учебни зали,
Спортна
площадка

07.02.2022г.

от
05.02.2022г.
до
06.02.2022г.
включително

от
08:00 ч.

Лекционна! зала

Обявяване на резултатите от конкурса
ДО

07.02.2022г.
07.02.2022г.
07.02.2022г.

08.02.2022г.

14:00 ч.

Обявяване на резултатите от
проведените
кандидаткурсантски изпити-тестове

от 15:00 ч.- Справка за резултатите
изпитните тестове
16:00 ч.
от 16:00ч. - Обявяване на класиране
17:00ч.

На централния
вход
наВВМУ

от

Кабинет
по качеството
На централния
вход
наВВМУ
от
Приемна комисия за кандидат- Заседателна зала
наВВМУ
09:00/14:00 курсанти
ч.

II. Втора кампания за ранен прием
Дата

Време

Мероприятия

Забележка

Подаване на документи
до
12.04.2022г:

08:00 ч.17:00 ч.

Приемане на документи
кандидат-курсанти

до
04.04.2022г

08:00 ч.17:00 ч.

Приемане на документи
кандидат-курсанти

Централен
корпус
на ВВМУ,
отделение
„Личен състав”
на Военни окръжия

на

Дати за провеждане на конкурса
Инструктаж на кандидатите

Лекционна зала

12.04.2022г.

от 08:00 ч.

12.04.2022г.

от 09:00 ч.- Общообразователен тест
11:00 ч.

По учебни зали
наВВМУ

12.04.2022г.

от 14:00 ч.- Изпит-тест по английски език
15:00 ч.

По учебни зали
наВВМУ

от
13.04.2022г.
ДО

18.04.2022г.

от
08:00 ч.

Медицински прегледи

МБАЛ ВМА,
Варна

от
16.04.2022г.

от
08:00 ч.

ДО

17.04.2022г.
включително

ВВМУ
»н. Й.
Вапцаров“
по учебни зали,
Спортна
площадка

• Проверка на
психофизиологическите
качества
• Изпит за физическа
годност

Обявяване на резултатите от конкурса
До

18.04.2022г.

14:00 ч.

18.04.2022г.

от 15:00ч.16:00 ч.
, от
16:00 ч. 17:00 ч.
от
09:00/14:00
ч.

18.04.2022г.

19.04.2022г.

Обявяване на резултатите от
проведените
кандидаткурсантски изпити-тестове

На централния
вход
наВВМУ

Справка за резултатите
изпитните тестове

Кабинет
по качеството
На централния
вход
наВВМУ

Обявяване на класиране

от

Приемна комисия за кандидат- Заседателна зала
курсанти
наВВМУ

III. Кампания за редовен прием
Дата

Време

Мероприятия

Забележка

Подаване на документи

до
01.07.2022г.

08:00 ч.17:00 ч.

Приемане на документи
кандидат-курсанги

ДО

08:00
17:00 ч.

Приемане на документи
кандидат-курсанти

24.06.2022г.

Централен
корпус
на
наВВМУ,
отделение
„Личен състав”
на Военни окръжия

Дати за провеждане на конкурса
до
30.06.2022г.
01.07.2022г.

от
08:00 ч.
08:00 ч.

01.07.2022г.
02.07.2022г.

Медицински прегледи

МБАЛВМА,
Варна

Инструктаж на кандидатите

Лекционна зала

09:00 ч.11:00 ч.

Общообразователен тест

13:00 ч.14:00 ч.

Изпит-тест по английски език

По учебни зали
наВВМУ
По учебни зали
наВВМУ

от
01.07.2022г.
до
06.07.2022г.
включително

от
08:00 ч.

• Проверка на
психофизиологическите
качества
• Изпит за физическа
годност

ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“
Спортна
площадка,
по учебни зали

Обявяване на резултатите от конкурса
07.07.2022г.
07.07.2022г.

до
14:00 ч.
15:00 ч.16:00 ч.

Обявяване на резултатите от
проведените кандидат-курсантски
изпити-тестове
Справка за резултатите от
изпитните тестове

16:00 ч.17:00 ч.

Обявяване на класиране

07.07.2022г.

08.07.2022г.

от
09:00 ч.

Приемна комисия за кандидаткурсанти

На централния
вход
на ВВМУ
Кабинет
по качеството
На централния
вход
на ВВМУ
Заседателна зала
на ВВМУ

Забележка: До 30.07.2022 г. да се организира приемна комисия за кандидаткурсантите от специализация „Медицинско осигуряване на въоръжените сили” по
отделен график.

ЗА НАЧАЛНИК НА ЩМУ "Н .Й ЗАП Ц АРО В"
КАПИТАН I РАНГ

ЕМИЛ ЙОРДАНОВ

ЛЛ .10.2021 г.

