
 

ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 
 

ПРИЕМ БАКАЛАВРИ  

за  

учебната 2022/2023 година 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ 
 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСЕН ИЗПИТ   

 

Подаване на 

документи за 

конкурсен изпит 

Провеждане на 

конкурсен изпит 

Обявяване на 

резултатите от 

конкурсния 

изпит 

Обявяване на 

класирането и 

приетите 

студенти  

от 15.02.2022 г.                 

до 08.07.2022 г. 

от 19.07.2022 г.                  

до 21.07.2022 г. 
27.07.2022 г. 

от 28.07.2022 г.                  

до 29.07.2022 г. 

 

ДОКУМЕНТИ И ТАКСИ 

► Кандидатстудентски документи се приемат: 

→ Онлайн - https://rndc.bg/studenti/ 

→ На място, в административната сграда - ет. 2, стая № 24. 

► Кандидат-студентите е необходимо да представят следните 

документи: 

1. Попълнено ЗАЯВЛЕНИЕ за конкурсен изпит (по образец на 

Военна академия „Георги Стойков Раковски“); 

2. Документ за самоличност (лична карта); 

file:///C:/Users/User/Desktop/Онлайн%20-%20https:/rndc.bg/studenti/;


3. Попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработка на лични 

данни (по образец на Военна академия „Георги Стойков Раковски“); 

4. Документ за платена такса за: 

- участие в конкурсен изпит – 70 лева; 

- участие в конкурс по документи – 50 лева. 

 

ВАЖНО! 

1. Във вносната бележка за „задължено лице“ се изписва име, 

презиме, фамилия и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА! 

2. За „основание за плащане“ се изписва „Такса за конкурсен изпит“. 

3. Таксите се внасят по банковата сметка на Военна академия „Георги 

Стойков Раковски“: 

 IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01 

     BIC: BNBGBGSD 

     БНБ Централно управление 

 

4. Таксите могат да се внесат по банков път или в касата на Академията, 

но заплащането се осъществява само в брой. Не предлагаме опция за 

заплащане с банкова карта. 

 

ВНЕСЕНАТА ТАКСА ЗА ЯВЯВАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ 

ИЗПИТ НЕ СЕ ВРЪЩА! 

↓ 

ОТ ТАКСА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ СЕ 

ОСВОБОЖДАВАТ: 

 лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70% 

– представят решение на ТЕЛК; 

https://priem.unwe.bg/Uploads/Priem/_0e2e9_Deklaracia%20lichni%20danni%202022-2023.pdf
https://priem.unwe.bg/Uploads/Priem/_0e2e9_Deklaracia%20lichni%20danni%202022-2023.pdf


 лица със специални образователни потребности и военнопострадали – 

документ за инвалидност; 

 кръгли сираци до 26 години – акт за раждане и акт за смърт на 

родителите; 

 майки с три и повече ненавършили пълнолетие деца и/или учащи деца 

до 26-годишна възраст – акт за раждане на децата и служебна бележка 

(уверение) от съответното средно или висше училище, удостоверяваща 

че децата са учащи; 

 близнаци – акт за раждане; 

 лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета 

мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване 

в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или 

специализирана институция, представят документ, удостоверяващ 

обстоятелството. 

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и 

копие на документа, удостоверяващ обстоятелството! 

↓ 

► Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-

студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което 

става неразделна част от документите за кандидатстване. 

► В случай, че кандидат-студентите желаят да направят корекции в 

ЗАЯВЛЕНИЕТО, трябва да дойдат на място или да се свържат с нас: 

 

тел.: +359 2 92 26 572 тел.: +359 2 92 26 574 тел.: +359 2 92 26 511 

 

 ucheben-bakalavar@rndc.bg 
 

Пожелаваме успех на всички кандидат-студенти!  

Поздравяваме Ви за избора да се обучавате при нас!!!☺ 

mailto:ucheben-bakalavar@rndc.bg

