МОТИВИ
към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н11/02.05.2018 г. за условията и реда за приемане на курсанти и
военнослужещи във висшите военни училища.
През последните 4 (четири) години значително нарасна потребността
от обучение на курсанти във висшите военни училища. Така например, за
учебните 2016/2017 и 2017/2018 години, заявения брой на места за прием на
курсанти в Националния военен университет „Васил Левски“ бе съответно
257 и 272. За обявените места бяха приети съответно 194 и 183 курсанти,
като по този начин оставаха между 50 и 80 неусвоени места от заявените от
потребителите на кадри бройки.
Поради различни причини (прием в друго висше училище,
несъответствие в предварителните очаквания на курсантите и реалните
условия, предлагани от Университета, нежелание за обучение в конкретни
специализации и др.) броят на приетите за обучение курсанти в
Националния военен университет „Васил Левски“ се редуцира значително,
като по този начин броят на неусвоените места се увеличаваше. Това
наложи през 2018 година да се променят част от условията за прием на
курсанти във висшите военни училища, като за тази цел се увеличи
възрастта за кандидатстване от 23 на 27 години. Освен това се възприе
идеята за организиране на ранен прием във висшите военни училища. В
тази връзка в Наредбата се включи процедура за провеждането на две
кампании за ранен прием и една редовна приемна кампания във висшите
военни училища с цел осигуряване на възможност и по-добра ефективност
при попълване на обявените места за курсанти.
Въпреки въведените изменения в Наредбата, за учебната 2018/2019
година от обявените 232 места за прием на курсанти в Националния военен
университет „Васил Левски“, бяха приети 170 курсанти. Независимо, че
Наредбата осигурява възможност за усвояване на незаетите места чрез
организиране на допълнителен прием от кандидати, които не са се явили
пред приемната комисия, броят на приетите курсанти продължава да
намалява.
За учебната 2019/2020 година заявеният брой места за прием на
курсанти в Националния военен университет „Васил Левски“ и във Висшето
военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ е съответно 231 и 51. Комисията
за прием на курсанти във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
проведе своите заседания (две за ранен прием и една редовна кампания)
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като заявеният брой места е усвоен. След приключване на изпитните
процедури в Националния военен университет „Васил Левски“, за
обявените 231 места са класирани 177 кандидат-курсанти. При условие, че
бъдат приети всички кандидати, в Университета ще останат незаети 54
места, като отчитайки статистиката от предходни години, техният брой ще
се увеличава.
Предвид гореизложеното, с оглед по-висока ефективност на процеса
по набиране на кандидати за обучение, като курсанти във висшите военни
училища, е необходимо да се предприемат действия за последващи
изменения на текстове от Наредба № Н-11/02.05.2018 г. В този смисъл е
целесъобразно, с цел осигуряване на възможност по-голям брой кандидати
да могат да кандидатстват за курсанти във висшите военни училища, да се
прецизират текстовете в Наредбата, отнасящи се до допустима възраст за
кандидатстване, която към момента е до 27 години, като условията следва
да са налице към 31 декември в годината на кандидатстване.
Отчитайки утвърдения Модел за кариерно развитие на
военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, с оглед
осигуряване на възможност за изпълнение на срока на договора за военна
служба (10 години след завършване на обучение във висше военно
училище) и последващо обучение във военни академии или приравнени на
тях командно-щабни колежи в страната или в чужбина, възрастта за
кандидатстване във висшите военни училища е целесъобразно да бъде
увеличена на 30 години, включително.
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