
 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ I СТЕПЕН – СОФИЯ 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ПЕРНИК 

2300, гр. Перник, ул. „Радомир № 1, вх. В, ет. 3,  тел. (076) 602 866 

 

О Б Я В А  

 
Националният военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново 

стартира кандидат-курсантска кампания за учебната 2023/2024 г.  

Военно окръжие II степен – Перник (ВО – Перник) информира желаещите 

кандидати за графика за подаване на документи, реда за кандидатстване и провеждане 

на конкурсните изпити и тестове през учебната 2023/2024 година: 

1. Кампания ранен прием. 

1.1. Приемане на документи на кандидат-курсанти в структурите ВО – 

Перник, Факултет „Общовойскови” (гр. Велико Търново) и факултет „Артилерия, ПВО 

и КИС” (гр. Шумен) на  НВУ – до 31.03.2023 г., а на диплома за средно образование – 

до 30.06.2023 г. 

1.2. Медицински прегледи - до 11.04.2023г. във ВМА-София.  

1.3. Дати за провеждане на тестове: 

1.3.1.  В гр. София – от 08.03.2023г. до 09.03.2023г. и на 30.03.2023г. 

1.3.2. В гр. Велико Търново и гр. Шумен - от 01.04.2023 г. до 09.04.2023 г. 

2. Кампания редовен прием. 

2.1. Приемане на документи на кандидат-курсанти в структурите ВО – 

Перник, Факултет „Общовойскови” (гр. Велико Търново) и факултет „Артилерия, ПВО 

и КИС” (гр. Шумен) на  НВУ – до 09.06.2023 г., а на копие от диплома за средно 

образование – до 30.06.2023 г. 

2.2. Медицински прегледи  - до 23.06.2023 г. във ВМА-София.    

2.3. Дати за провеждане на тестове-от 13.06.2023 г. до 17.06.2023 г. 

Задължително явяване в НВУ „Васил Левски”- гр. Велико Търново за полагане на 

тестове  - от 10.00 до 12.00 часа на 12.06.2023 г.  

Подробна информация може да намерите  във Военно окръжие II степен – 

Перник, намиращо се на  адрес гр. Перник, ул. Радомир №1, вх.В, ет.3, тел. - 076/602 

866, 0882 552 003, страницата на Военно окръжие II степен–Перник във Фейсбук  или в 

офиса за военен отчет в община Перник, ул. „Радомир“ №1, вх.А, ет.1, телефони – 0882 

721 570, 0882 282 876. 
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