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ГРАФИК 

 

за прием на документи и провеждане на изпити и тестове с кандидатите за 

курсанти и студенти във ВВВУ „Георги Бенковски” 

за учебната 2021/2022 година 

 

 

№ 

 
МЕРОПРИЯТИЯ Дати 

1. 

Инструктаж на служителите от ВВВУ „Георги 

Бенковски“ по приема на документи и въвеждането 

на данните в електронната платформа за 

кандидатстване на училището. 

До 23.12.2020 г. 

2. 

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 първи ранен прием. 

От 04.01.2021 г. 

до 26.02.2021 г. 

3. 

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 втори ранен прием. 

От 11.03.2021 г. 

до 29.04.2021 г. 

4. 

Подаване на документи във ВВВУ „Георги 

Бенковски“, военните окръжия и електронната 

платформа за кандидатстване на училищетоот 

кандидатите за курсанти, участващи в редовната 

приемна кампания. 

От 13.05.2021 г. 

до 25.06.2021 г. 

5. 

Изпращане във ВВВУ „Георги Бенковски“ на 

документите на кандидатите за курсанти, 

участващи в приемните кампании от военните 

окръжия. 

Ежемесечно на 30      

число и до 

26.06.2021г. 

6. 

Подаване на документивъв ВВВУ „Георги 

Бенковски“ и електронната платформа за 

кандидатстване на училището от кандидатите за 

студенти, участващи в кампанията за ранен прием, 

полагащи общообразователен тест или есе. 

До 15.03.2021 г. 

7. 

Подаване на документивъв ВВВУ „Георги 

Бенковски“ и електронната платформа за 

кандидатстване на училището от кандидатите за 

От 16.03.2021 г. 

до 02.07.2021 г. 
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студенти, участващи в редовната приемна 

кампания, полагащи общообразователен тест или 

есе. 

8. 

Подаване на документивъв ВВВУ „Георги 

Бенковски“ и електронната платформа за 

кандидатстване на училището от кандидатите за 

студенти, участващи в конкурса с оценка от ДЗИ 

или оценка от изпит, положен в друг ВУЗ. 

До 07.07.2021 г. 

9. 

Изпит за физическа годност с кандидат-

курсантите,участващи в кампанията за първи ранен 

прием. 

27.02. и 28.02.2021 г. 

(резервни 06.03. и 

07.03.2021 г.)  

10. 

Изпит за физическа годност с кандидат-

курсантите,участващи в кампанията за втори ранен 

прием. 

24.04. и 25.04.2021 г. 

(резервни 08.05. и 

09.05.2021 г.) 

11. 

Медицинско освидетелстване на кандидат-

курсантите,участващи в кампанията за първи ранен 

прием, кандидатстващи за специализации „Летец – 

пилот“ и „Ръководител на полети (Щурман – 

управление на въздушното движение)“. 

От 22.02.2021 г.       

до 26.02.2021 г. 

във ВМА-София 
(по отделен график) 

12. 

Медицинско освидетелстване на кандидат-

курсантите,участващи в кампанията за първи ранен 

прием, втори ранен прием и редовен прием, 

кандидатстващи за наземни специализации. 

От 08.02.2021 г.       

до 25.06.2021 г. 

във ВМА-София 
(по отделен график) 

13. 

Периодично изпращане от ВМА във ВВВУ 

„Георги Бенковски“ на експертни решения от 

медицинско освидетелстване на кандидат-

курсанти,участващи в кампанията за първи ранен 

прием. 

До 05.03.2021 г. 

14. 

Изпращане от ВМА на окончателните протоколи 

от медицинското освидетелстване на кандидат-

курсантите,участващи в кампанията за първи ранен 

прием във ВВВУ „Георги Бенковски“. 

До 10.03.2021 г. 

15. 

Медицинско освидетелстване на кандидат-

курсантите,участващи в кампанията за втори ранен 

прием, кандидатстващи за специализации „Летец – 

пилот“ и „Ръководител на полети (Щурман – 

управление на въздушното движение)“. 

От 19.04.2021 г.       

до 23.04.2021 г. 

във ВМА-София 
(по отделен график) 

16. 

Периодично изпращане от ВМА във ВВВУ 

„Георги Бенковски“ на експертни решения от 

медицинско освидетелстване на кандидат-

курсанти,участващи в кампанията за втори ранен 

прием. 

 

До 29.04.2021 г. 
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17. 

Изпращане от ВМА на окончателните протоколи 
от медицинското освидетелстване на кандидат-
курсантите,участващи в кампанията за втори ранен 
прием във ВВВУ „Георги Бенковски“. 

До 07.05.2021 г. 

18. 

Медицинско освидетелстване на кандидат-
курсантите, участващи в редовната приемна 
кампания, кандидатстващи за специализации 
„Летец – пилот“ и „Ръководител на полети (Щурман 
– управление на въздушното движение)“. 

От 14.06.2021 г.  до 

18.06.2021 г. 

във ВМА-София 
(по отделен график) 

19. 

Периодично изпращане от ВМА във ВВВУ 
„Георги Бенковски“ на експертни решения от 
медицинско освидетелстване на преминалите 
кандидат-курсанти, участващи в редовната приемна 
кампания. 

До 25.06.2021 г. 

20. 

Изпращане от ВМА на окончателните протоколи 
от медицинското освидетелстване на кандидат-
курсантите, участващи в редовната приемна 
кампания във ВВВУ „Георги Бенковски“. 

До 02.07.2021 г. 

21. 

Общообразователен тест, тест по английски език 
и психологична оценка (пригодност) и интервю с 
кандидатите за курсанти, участващи в кампанията 
за първи ранен прием (онлайн в електронната 
платформа на ВВВУ; с групи до 10 кандидата). 

От 11.01.2021 г. до 
05.03.2021 г.   

(по отделен график) 

22. 

Общообразователен тест, тест по английски език 
и психологична оценка (пригодност) и интервю с 
кандидатите за курсанти, участващи в кампанията 
за втори ранен прием (онлайн в електронната 
платформа на ВВВУ; с групи до 10 кандидата). 

От 15.03.2021 г. до 
05.05.2021 г.   

(по отделен график) 

23. 

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). 

От 17.05.2021 г. до 
02.07.2021 г.   

(по отделен график) 

24. 

Общообразователен тест или есе за кандидатите 
за студенти, участващи в кампанията за ранен 
прием (онлайн в електронната платформа на ВВВУ; 
с групи до 10 кандидата). 

От 04.01.2021 г. до 
19.03.2021 г.   

(по отделен график) 

25. 

Общообразователен тест или есе за кандидатите 
за студенти, участващи в редовната приемна 
кампания (онлайн в електронната платформа на 
ВВВУ; с групи до 10 кандидата). 

От 22.03.2021 г. до 
06.07.2021 г.   

(по отделен график) 

26. 

Обявяване на класирането на кандидатите за 
курсанти, участващи в кампанията за първи ранен 
прием. 

 

До 09.03.2021 г. 
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27. 
Заседание на приемната комисия по кампанията 

за първи ранен прием и обявяване на приетите за 
курсанти. 

10.00 ч. 
на 11.03.2021 г. 

28. 
Обявяване на класирането на кандидатите за 

курсанти, участващи в кампанията за втори ранен 
прием. 

До 11.05.2021 г. 

29. 
Заседание на приемната комисия по кампанията 

за втори ранен прием и обявяване на приетите за 
курсанти. 

10.00 ч. 
на 13.05.2021 г. 

30. 
Обявяване на първо класиране на кандидатите за 

студенти. 
До 09.07.2021 г. 

31. 

 

Записване на приетите на първо класиране за 
обучение във ВВВУ „Георги Бенковски“ студенти. 

От 12.07.2021 г. до 

15.07.2021 г. 

32. 
Обявяване на класирането на кандидатите за 

курсанти, участващи в редовната приемна 
кампания. 

До 06.07.2021 г. 

33. 
Заседание на приемната комисия по редовната 

приемна кампания и обявяване на приетите за 
курсанти. 

10.00 ч. 

на 08.07.2021 г. 

34. 
Записване на приетите на второ класиране за 

обучение във ВВВУ „Георги Бенковски“ студенти. 
От 19.07.2021 г. до 

20.07.2021 г. 

35. 

Представяне на дипломата за средно образование 

във ВВВУ „Георги Бенковски“ от кандидатите за 

курсанти и студенти, участващи в кампаниите за 

ранен прием. При не представяне на дипломата 

кандидатите за курсанти и студенти отпадат от 

класирането за прием. 

До 05.07.2021 г. 

 

 
 

 

 

 


