
ГРАФИК 
за провеждане на конкурсните изпити с офицерите, кандидати за обучение в 

Националния университет по отбраната на САЩ и във военни колежи на САЩ, през 

учебната 2020/2021 година  
 

№ 

по 

ред 

Вид на 

дейността 
Дата Време Място 

1. 

Проверка за наличност на кандидатите, за 

заплащане на определените такси за 

конкурсните изпити и заемане на местата 

от кандидатите 

02.12.2019 
от 08.30 ч. 

до 08.45 ч. 

Зала А2 

Зала 204 

2. 
Инструктаж от председателите на 

квесторските комисии 
02.12.2019 

от 08.45 ч. 

до 08.55 ч. 

Зала А2 

Зала 204 

3. 

Изтегляне на темите за писмените изпити 

по „Оперативно изкуство“ и по 

„Тактическа (тактико-специална) 

подготовка” 

02.12.2019 
от 08.55 ч. 

до 09.00 ч. 

Зала А2 

Зала 204 

4. 

Писмен изпит по „Оперативно изкуство“ и 

по „Тактическа (тактико-специална) 

подготовка” 

02.12.2019 
от 09.00 ч. 

до 13.00 ч. 

Зала А2 

Зала 204 

5. 
Предаване на писмените работи на 

председателя на техническата комисия 
02.12.2019 

от 13.00 ч. 

до 13.15 ч. 

Стая 29 

отдел „Учебна дейност“ 

6. 

Предаване на писмените работи от 

председателя на техническата комисия на 

председателя на комисията за шифриране 

и дешифриране 

02.12.2019 
от 13.20 ч. 

до 13.30 ч. 

Стая 30 

отдел „Учебна дейност“ 

7. Шифриране на писмените работи 02.12.2019 
от 13.30 ч. 

до 14.30 ч. 

Стая 30 

отдел „Учебна дейност “ 

8. 

Предаване шифрираните писмените 

работи от председателя на комисията за 

шифриране на председателя на 

техническата комисия 

02.12.2019 
от 14.45 ч. 

до 14.50 ч. 

Стая 29 

отдел „Учебна дейност “ 

9, 

Предаване на шифрираните писмените 

работи на председателите на комисиите за 

оценяване на писмените работи 

02.12.2019 
от 15.00 ч. 

до 15.30 ч. 

Стая 29 

отдел „Учебна дейност “ 

10. Проверка на писмените работи 02.12.2019 
от 15.00 ч. 

до 17.00 ч. 
 

11. Изпит по физическа подготовка 03.12.2019 
от 09.00 ч. 

до 12.00 ч. 
Спортна зала 

12. Устен изпит по „Оперативно изкуство“ 03.12.2019 
от 14.00 ч. 

до 17.00 ч. 
Зала А2 

13 
Устен изпит по „Тактическа (тактико-

специална) подготовка” 
04.12.2019 

от 14.00 ч. 

до 17.00 ч. 

Зала 204; МК-СВ; 

МК-ВВС 

13. 
Обработка на резултатите и изготвяне на 

класиране 
05.12.2019 

от 12.00 ч. 

до 14.00 ч. 

Стая 29 

отдел „Учебна дейност “ 

14. 

Изпращане на информация за резултатите 

от конкурсните изпити до дирекция 

„Управление на човешките ресурси в 

отбраната“ – МО 

до 

11.12.2019 
  

 

 

 


