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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
Чл. 1. (1) Приемането на студенти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се извършва 

чрез конкурс в рамките на утвърдения брой места по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6 от 
Закона на висшето образование. 

(2) Броят на местата по специалности се определя с решение на 
Министерския съвет на Република България. 

(3) Допуска се едновременно кандидатстване за всички специалности, 
обявени в решението на Министерски съвет на Република България. 

(4) Провеждането на конкурсните изпити, проверката на резултатите и 
класирането на кандидат-студентите се извършват от комисии, назначени със 
заповед на Началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. 

Чл. 2. (1) При подаване на документите за кандидатстване, желаещите да 
участват в конкурсния изпит-тест заплащат такса, определена от Министерския 
съвет. 

(2) Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на 
сто, военноинвалиди и военнопострадали, майки с три и повече деца и кръгли 
сираци се освобождават от такси за конкурсните изпити, ако отговарят на 
изискванията за прием в съответната специалност, за която кандидатстват. 

(3) На кандидат-студентите, отказали се от участие в конкурса или 
отпаднали на изпити от програмата му, таксите не се възстановяват. 

 
II. ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ  
А. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
Чл. 3. (1) За обявените специалности могат да кандидатстват: 
1. Български граждани, в т. ч. лица с двойно гражданство, едното от които 

е българско, които притежават диплома за средно образование, осигуряваща им 
достъп до обучение във висшите училища. 

2. Чуждестранни граждани, които притежават документ за завършено 
средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища 
на страната, в която е придобито средното образование: 

• в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен 
и културен обмен; 

• съгласно актове на Министерския съвет; 
• при условията на чл. 95, ал. 8 и 10 на Закона за висшето образование. 
3. Чуждестранни граждани могат да кандидатстват и при условията и по 

реда за приемане на българските граждани, ако: 
• са граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското 

икономическо пространство; 
• имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република 

България; 
• имат статут на бежанци; 
• са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 

на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред 
българите в чужбина. 
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Чл. 4. Не се допускат да кандидатстват студенти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ 
или от друго висше училище, ако не представят документ, че са се отписали. 

 
Б. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  
Чл. 5. (1) Kандидат-студентите попълват състезателен картон, в който 

посочват своите данни и желания за кандидатстване само онлайн в интернет 
страницата за електронно подаване на документи на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на 
адрес: http://www.nvna.eu 

(2) Към състезателния картон кандидат-студентите прилагат и следните 
документи: 

 Сканирано копие на диплома за завършено средно образование.  
За завършилите средно образование в училища извън България предоставят: 

 Диплома за средно образование - легализирана, преведена и заверена в 
съответствие с подписаните договори между Република България и държавата, в 
която е издадена; 

 Удостоверение за признаване на завършено средно образование от 
Регионалното управление по образование по местоживеене съгласно раздел II, чл. 4, 
ал. 5 от Наредба № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно 
обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, 
издадени от училища в чужда държава или копие на дипломата, заверено от МОН, 
ако е изготвено преди промените в посочената Наредба, в което са вписани 
преизчислените към шестобалната система оценки по отделните предмети и средния 
успех от дипломата; 

 Сканирано копие на удостоверение за завършен първи гимназиален етап 
на средно образование – ако на кандидата липсват балообразуващи оценки в 
дипломата за средно образование; 

 Сканиран документ за внесена административна такса за участие в 
конкурса по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“: Банка ДСК, IBAN: 
BG87STSA93003106864001, SWIFT/BIC: STSABGSF; 

 Сканиран документ за внесена такса за участие в конкурсния изпит-тест 
по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“: Банка ДСК, IBAN: 
BG87STSA93003106864001, SWIFT/BIC: STSABGSF; 

 Лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на 
сто; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци; майки с три и повече 
деца; близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също 
професионално направление във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, представят и документ, 
удостоверяващ тези обстоятелства; 

 Сканиран документ за оценка от конкурсен изпит по математика или 
общообразователен тест на други висши училища в Р България, положен в 
годината на кандидатстване, ако кандидатът желае да я използва за повишаване 
на състезателния си бал; 

 Сканиран документ за отписване от съответното висше училище в 
съответствие с чл.4. 
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(3) Подадените кандидатстудентски документи важат за кандидатстване 
едновременно за всички пожелани от кандидата специалности, при условие че са 
записани в състезателния картон. 

(4) Кандидатите за курсанти, след явяването си в училището могат да 
подадат заявление по образец до Началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за участие 
и в конкурса за студенти, като представят лична карта. 

(5) Отговорността за подреждането на специалностите в състезателния 
картон е изцяло на кандидат-студента. 

(6) Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са 
приложени всички необходими документи или те не са попълнени точно. 

 
В. КОНКУРСНИ ИЗПИТИ  
Чл. 6. (1) Конкурсният изпит-тест е един и няма задължителен характер. 
(2) Конкурсът включва писмен конкурсен общообразователен тест. 
(3) Писменият общообразователен тест съдържа въпроси по български език 

и литература и по математика. 
(4) Учебното съдържание на общообразователния тест се определя в 

съответствие с действащите в годината на кандидатстването учебни планове и 
учебни програми на средните училища в Р България. 

(5) Комисия, назначена със заповед на Началника на ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров“, подготвя предварително няколко варианта на общообразователния 
тест. 

(6) Вариантът на общообразователния тест се изтегля лотарийно в деня на 
провеждането му, в присъствието на кандидат-студентите. 

Чл. 7 (1) Кандидат-студентите са задължени при явяване на конкурсния 
общообразователен тест да представят личната си карта за потвърждаване на 
самоличността.  

(2) Кандидат-студентите, които са се явили за общообразователния тест 
след обявеното начало, не се допускат до участие. 

(3) Продължителността на времето за работа върху конкурсния 
общообразователен тест е два астрономически часа. 

(4) Конкурсният общообразователен тест е анонимен. 
(5) При провеждането на общообразователния тест се използват син 

химикал, черен молив, гума, пергел, триъгълник, четиризначни математически 
таблици с формули. 

 
Г. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ  
Чл. 8. (1) Оценяването на резултатите от писмения конкурсен 

общообразователен тест се извършва с точки от 0 до 90. Получените точки се 
приравняват към оценка по шестобалната система. 

(2) За всеки верен отговор на изпитните въпроси кандидат-студентът 
получава съответен брой точки. 

Чл. 9. (1) Писмените работи се проверяват с шаблон и оценяват от двама 
членове на комисията за проверка на писмените работи, независимо един от друг. 
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(2) Комисия за проверка и оценка поставя крайна оценка на всяка писмена 
работа.  

(3) За резултатите от писмените работи се съставя протокол, съдържащ 
получените точки и съответстващите им оценки. 

Чл. 10. Резултатите от конкурсния общообразователен тест са окончателни и 
не подлежат на преоценка. 

Чл. 11. Резултатите от конкурсния общообразователен тест са в сила само 
за годината, в която е проведен теста. 

Чл. 12. (1) Резултатите от конкурса се обявяват по график (вж. Приложение 
3). 

(2) Кандидат-студентите могат, срещу лична карта да проверяват за наличие 
на технически грешки в писмените си работи (теста). Писмените работи се 
представят само на кандидат-студентите. 

 
Д. ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ ЗА КЛАСИРАНЕ 
Чл. 13. Състезателният бал на кандидат-студентите, които ще се обучават 

на български език се образува, както следва: 
(1) За специалност „Мениджмънт на водния транспорт”, „Логистика“, 

„Мениджмънт на пасажерски кораби“ и „Национална и регионална морска 
сигурност“ като сбор от: 

1. общия успех от дипломата за средно образование, 
2. оценката от държавен зрелостен изпит, положен върху 

общообразователна подготовка по български език и литература, 
3. оценката от държавен зрелостен изпит, положен върху профилирана 

подготовка, умножена с коефициент 3 (три), ако изпитът е по география и 
икономика, математика, английски, немски, френски или руски език, или 
умножена с коефициент 2 (две), ако изпитът е по друг предмет. 

Забележка: При образуване на състезателния бал на кандидат-студенти, в 
чиято диплома за средно образование няма оценка от държавен зрелостен изпит, 
положен върху общообразователна подготовка по български език и литература, 
за балообразуваща се взема оценката от държавния зрелостен изпит по български 
език и литература, а вместо оценката от държавен зрелостен изпит, положен върху 
профилирана подготовка – оценката от втори държавен зрелостен изпит. 

На кандидат-студенти, завършили в чужбина, вместо оценка по български 
език и литература за образуването на състезателния бал се взема средния успех от 
дипломата за средно образование. 

(2) За специалност „Информационни и комуникационни технологии”, 
„Киберсигурност” и „Киберсигурност в транспорта“ като сбор от: 

1. оценката от държавен зрелостен изпит, положен върху профилирана 
подготовка по математика. Ако няма такава оценка се взима оценката от държавен 
зрелостен изпит, положен върху общообразователна подготовка по математика. 
Ако няма такава оценка се взима окончателната оценка по математика върху 
общообразователна подготовка от дипломата за средно образование, 
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2. оценката от държавен зрелостен изпит, положен върху профилирана 
подготовка по информационни технологии. Ако няма такава оценка се взима 
окончателната оценка по информационни технологии върху профилираната 
подготовка от дипломата за средно образование. Ако няма и такава оценка се 
взима окончателната оценка по информационни технологии от удостоверението 
за завършен първи гимназиален етап, 

3. оценката от държавен зрелостен изпит, положен върху 
общообразователна подготовка по български език и литература. 

За повишаване на състезателния си бал, кандидатът може да използва 
една допълнителна оценка, както следва: 

- удвоената оценка от общообразователния тест, положен във ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров“, или 

- удвоената оценка от изпит по математика или от общообразователен тест, 
положен в друго висше училище, ако е различна от „слаб (2,00)“. 

Забележка: При образуване на състезателния бал: 
- на кандидат-студенти, завършили преди учебната 2021/2022 г.: 
 за балообразуваща оценка по т. 1 се взема оценката от дипломата по 

математика; 
 за балообразуваща оценка по т. 2 се взема оценката от дипломата по 

информационни технологии. На кандидат-студенти, в чиято диплома за средно 
образование няма оценка по информационни технологии, за балообразуваща се 
взема оценката по английски език (ако кандидатът не е изучавал английски език, 
по изучавания чужд език). 

 за балообразуваща оценка по т. 3 се взема оценката от държавен 
зрелостен изпит по български език и литература. На кандидат-студенти, 
завършили в България, в чиято диплома за средно образование няма оценка от 
държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се 
взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература. На кандидат-
студенти, завършили в чужбина, вместо оценка по български език и литература за 
образуването на състезателния бал се взема средния успех от дипломата за средно 
образование. 

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по 
балообразуващия учебен предмет, като едната от тях е от държавен зрелостен 
изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита 
оценката от държавния зрелостен изпит. 

- на кандидат-студенти, завършили през учебната 2021/2022 г. в чужбина: 
 за балообразуваща оценка по т. 1 се взема оценката от дипломата по 

математика; 
 за балообразуваща оценка по т. 2 се взема оценката от дипломата по 

информационни технологии. На кандидат-студенти, в чиято диплома за средно 
образование няма оценка по информационни технологии, за балообразуваща се 
взема оценката по английски език (ако кандидатът не е изучавал английски език, 
по изучавания чужд език). 
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 за балообразуваща оценка по т. 3 се взема средния успех от дипломата 
за средно образование. 

(3) За всички останали специалности като сбор от: 
1. оценката от държавен зрелостен изпит, положен върху профилирана 

подготовка по математика. Ако няма такава оценка се взима оценката от държавен 
зрелостен изпит, положен върху общообразователна подготовка по математика. 
Ако няма такава оценка се взима окончателната оценка по математика върху 
общообразователна подготовка от дипломата за средно образование, 

2. оценката от държавен зрелостен изпит, положен върху профилирана 
подготовка по физика. Ако няма такава оценка се взима окончателната оценка по 
физика върху профилираната подготовка от дипломата за средно образование. 
Ако няма и такава оценка се взима окончателната оценка по физика от 
удостоверението за завършен първи гимназиален етап, 

3. оценката от държавен зрелостен изпит, положен върху 
общообразователна подготовка по български език и литература. 

За повишаване на състезателния си бал, кандидатът може да използва 
една допълнителна оценка, както следва: 

- удвоената оценка от общообразователния тест, положен във ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров“, или 

- удвоената оценка от изпит по математика или от общообразователен тест, 
положен в друго висше училище, ако е различна от „слаб (2,00)“. 

Забележка: При образуване на състезателния бал: 
- на кандидат-студенти, завършили преди учебната 2021/2022 г.: 
 за балообразуваща оценка по т. 1 се взема оценката от дипломата по 

математика; 
 за балообразуваща оценка по т. 2 се взема оценката от дипломата по 

физика. На кандидат-студенти, в чиято диплома за средно образование няма 
оценка по физика, за балообразуваща се взема оценката по английски език (ако 
кандидатът не е изучавал английски език, по изучавания чужд език). 

 за балообразуваща оценка по т. 3 се взема оценката от държавен 
зрелостен изпит по български език и литература. На кандидат-студенти, 
завършили в България, в чиято диплома за средно образование няма оценка от 
държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се 
взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература. На кандидат-
студенти, завършили в чужбина, вместо оценка по български език и литература за 
образуването на състезателния бал се взема средния успех от дипломата за средно 
образование. 

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по 
балообразуващия учебен предмет, като едната от тях е от държавен зрелостен 
изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита 
оценката от държавния зрелостен изпит. 

- на кандидат-студенти, завършили през учебната 2021/2022 г. в чужбина: 
 за балообразуваща оценка по т. 1 се взема оценката от дипломата по 

математика; 
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 за балообразуваща оценка по т. 2 се взема оценката от дипломата по 
физика. На кандидат-студенти, в чиято диплома за средно образование няма 
оценка по физика, за балообразуваща се взема оценката по английски език (ако 
кандидатът не е изучавал английски език, по изучавания чужд език). 

 за балообразуваща оценка по т. 3 се взема средния успех от дипломата 
за средно образование. 

Чл. 14. Състезателният бал на кандидат-студентите, които ще се обучават 
на английски език, за всички специалности се образува като сбор от: 

1. средния успех от дипломата за средно образование, 
2. оценката от дипломата по математика, 
3. оценката от дипломата по английски език. 
 
Е. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ  
Чл. 15. (1) В класирането за обявените планови места по специалности и 

форма на обучение участват всички кандидат-студенти, попълнили коректно 
състезателен картон за участие в конкурса и приложили всички необходими 
документи. 

(2) Студентите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, загубили студентските си права 
и издържали конкурса, се приемат за обучение по същата специалност и 
продължават обучението си в курса, определен на база академична справка в 
съответствие с действащия в момента на възстановяването учебен план. 

Чл. 16. На кандидатите, лауреати на национални и международни 
олимпиади по предмет, който съответства на предмет от общообразователния 
тест, се признава максимален брой точки от конкурсния общообразователен тест. 

Чл. 17. Завършилите средното си образование в морските професионални 
гимназии в градовете Бургас, Варна и Русе с общ успех от дипломата за средно 
образование „мн. добър“ и по-висок и с оценки „мн. добър“ и по-висок от: 

- оценката от държавен зрелостен изпит, положен върху профилирана 
подготовка по математика или оценката от държавен зрелостен изпит, положен 
върху общообразователна подготовка по математика или окончателната оценка 
по математика върху общообразователна подготовка от дипломата за средно 
образование, и 

- оценката от държавен зрелостен изпит, положен върху профилирана 
подготовка по физика или окончателната оценка по физика върху профилираната 
подготовка от дипломата за средно образование или окончателната оценка по 
физика от удостоверението за завършен първи гимназиален етап, и 

- оценката от държавен зрелостен изпит, положен върху общообразователна 
подготовка по български език и литература, 

се приемат без участие в конкурсната процедура, ако кандидатстват във 
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за специалността, по която са се дипломирали в 
средния курс (вж. Приложение 2) и ако са останали свободни места след 
приключване на ранното кандидатстване за записване. 
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Чл. 18. Завършилите средното си образование в професионалните 
гимназии в страната с общ успех от дипломата „мн. добър“ и по-висок и с оценки 
„мн. добър“ и по-висок от: 

- оценката от държавен зрелостен изпит, положен върху профилирана 
подготовка по математика или оценката от държавен зрелостен изпит, положен 
върху общообразователна подготовка по математика или окончателната оценка 
по математика върху общообразователна подготовка от дипломата за средно 
образование, и 

- оценката от държавен зрелостен изпит, положен върху профилирана 
подготовка по физика или окончателната оценка по физика върху профилираната 
подготовка от дипломата за средно образование или окончателната оценка по 
физика от удостоверението за завършен първи гимназиален етап, и 

- оценката от държавен зрелостен изпит, положен върху общообразователна 
подготовка по български език и литература, 

се приемат без участие в конкурсната процедура, ако са завършили 
посочената в Приложение 2 специалност и кандидатстват за 
съответстващата ѝ специалност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, съгласно 
същото приложение и ако са останали свободни места след приключване на 
ранното кандидатстване за записване. 

Чл. 19. Завършилите средното си образование в математическите и 
природо-математическите гимназии в Р България, с общ успех от дипломата 
„мн. добър“ и по-висок, и с оценки „мн. добър“ и по-висок от: 

- оценката от държавен зрелостен изпит, положен върху профилирана 
подготовка по математика или оценката от държавен зрелостен изпит, положен 
върху общообразователна подготовка по математика или окончателната оценка 
по математика върху общообразователна подготовка от дипломата за средно 
образование, и 

- оценката от държавен зрелостен изпит, положен върху профилирана 
подготовка по физика или окончателната оценка по физика върху профилираната 
подготовка от дипломата за средно образование или окончателната оценка по 
физика от удостоверението за завършен първи гимназиален етап, 

се приемат в специалност по избор, без участие в конкурсна процедура, 
ако са останали свободни места след приключване на ранното кандидатстване за 
записване. 

Чл. 20. За участие в класирането се признават оценки от конкурсни изпити 
по математика или общообразователни тестове на други висши училища в Р 
България, положени в годината на кандидатстване и след представяне във ВВМУ 
„Н. Й. Вапцаров“ на подписано и подпечатано удостоверение за получената 
оценка. 

Чл. 21. Ученици от 12 клас, получили 10 и повече точки на Областния 
математически турнир „Перперикон“, се приемат за студенти без участие в 
конкурсна процедура в специалности, в които са останали свободни места след 
приключване на ранното кандидатстване за записване. 
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Чл. 22. (1) Кандидат-студентите се класират по низходящ ред на 
състезателния им бал и по реда на заявените от тях специалности, в съответствие 
с останалите свободни места след кампанията за ранно кандидатстване за 
записване за учебната 2022-2023 година. 

(2) За специалностите „Мениджмънт на водния транспорт“, „Логистика“, 
„Мениджмънт на пасажерски кораби“ и „Национална и регионална морска 
сигурност“ се организират отделни класирания, в които кандидат-студентите 
участват със състезателен бал, образуван съгласно чл. 13, ал.1. 

(3) За специалностите „Информационни и комуникационни технологии“, 
„Киберсигурност“ и „Киберсигурност в транспорта“ се организират отделни 
класирания, в които кандидат-студентите участват със състезателен бал, 
образуван съгласно чл. 13, ал.2. 

(4) За всички останали специалности състезателният бал се образува 
съгласно чл.13, ал.3. 

(5) Кандидат-студентите, класирани с еднакъв бал на последното планово 
място за специалността, се приемат над утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 
6 от Закона за висшето образование. 

Чл. 23. (1) Класирането се извършва съгласно обявения график (вж. 
Приложение 3). 

(2) Кандидат-студентите, класирани при първо класиране за първата желана 
от тях специалност, трябва да се запишат за студенти в указания срок. В противен 
случай се считат за отказали се. 

(3) След изтичане на срока за записване, незаетите места се попълват от 
останалите извън класацията кандидат-студенти по низходящ ред на бала им и по 
реда на посочените от тях специалности. 

 
III. ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ОТ ДРУГИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 
Чл. 24. (1) Преместване на студенти от други висши училища във ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров” се извършва с подаване на заявление до Началника на ВВМУ 
„Н. Й. Вапцаров“. Заявлението се подава във факултетната канцелария на 
факултета, в който желаят да се обучават в срок до две седмици преди началото 
на семестъра като се посочва желаната специалност и форма на обучение. 

(2) Желаещите преместване подават следните документи: 
1. академична справка, удостоверяваща успешно положените изпити, 

хорариума и кредитите по съответните дисциплини, съответно преведена и 
легализирана по надлежния ред при преместване от чужбина; 

2. копие от диплома за завършено средно образование, а за завършилите в 
чужбина – легализиран от Министерството на образованието и науката превод на 
дипломата; 

3. съгласие на ректора на висшето училище, от което кандидатът желае да 
се премести, при условие, че студентът се премества с прехвърляне на държавната 
субсидия за обучението му; 



РИ 01.07.25 Правилник за приемане на студенти във ВВМУ 
през учебната 2022-2023 г. 

Стр. 12 от 18 Редакция първа 04.11.2021 

 

12 

4. декларация, че кандидатът е запознат със списъка от заболявания, 
противопоказни за работа по специалността, за която кандидатства и че не 
употребява наркотични и упойващи вещества; 

(3) Условията и редът за записване са указани в Правилника за устройството 
и дейността на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и в Правилника за учебната дейност на 
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. 

(4) Срокът за записване на студентите, преместени от друго висше училище, 
е до началото на семестъра. 

 
IV. ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 
Чл. 25. (1) Приемът се извършва по документи измежду кандидатите с общ 

среден успех „добър“ и по-висок от дипломата за висше образование с 
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“. 

(2) В срок до 15 септември кандидатите за обучение, субсидирано от 
държавата в магистърски програми попълват състезателен картон, в който 
посочват своите данни и желания за кандидатстване само онлайн в интернет 
страницата за електронно подаване на документи на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на 
адрес: http://www.nvna.eu 

(3) Към състезателния картон кандидат-студентите прилагат и следните 
документи: 

 сканирано копие на дипломата за завършено висше образование 
(бакалавърска или магистърска степен); в случай че издаването на дипломата е 
предстоящо, кандидатът прилага сканирано копие на академична справка или 
уверение за завършено висше образование, в която са отразени средния успех и 
успеха от държавните изпити; 

 сканиран документ за внесена административна такса за участие в 
конкурса по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“: Банка ДСК, IBAN: 
BG87STSA93003106864001, SWIFT/BIC: STSABGSF. 

(4) Завършилите небългарски висши учебни заведения представят 
легализирана от Министерството на образованието и науката диплома, в която 
трябва да са вписани по шестобалната система успеха от следването и от 
държавните изпити. 

(5) Проверката на документите на кандидатите и съответствието им на 
държавните изисквания за посочената специалност и на настоящите правила се 
извършва от длъжностните лица в съответните факултетни канцеларии. 

(6) Класирането на кандидатите се извършва от комисия, назначена със 
заповед на Началника на училището в срок до 21 септември, както следва: 

1. за специалности от професионално направление 5.3 „Компютърна и 
комуникационна техника“ по низходящ бал, образуван като средно аритметично 
от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (дипломна 
работа) във висшето училище. 

2. за специалности от други професионални направления по низходящ бал, 
образуван като средно аритметично от средния успех от следването и средния 
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успех от държавните изпити (дипломна работа) във висшето училище, в следния 
ред: 

 випускници на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, притежаващи образователно-
квалификационна степен „бакалавър“ по специалността, за която кандидатстват. 

 випускници на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, завършили друга специалност. 
 завършили други висши училища, до запълване на обявените с ПМС 

места за прием. 
(7) Кандидатите за обучение в магистърски програми срещу заплащане 

подават документи до 3 дни преди началото на аудиторните занятия. 
(8) В случаите, когато класираните кандидати са завършили друга 

специалност, която е от същото професионално направление, могат да започнат 
обучението си в по-горен курс на база на академична справка, изготвена от отдел 
„Учебна дейност“, след заплащане на административна такса, определена с 
решение на Академичния съвет и при спазване на реда и условията, определени в 
Правилата за организиране на студентската мобилност и на системата за 
натрупване и трансфер на кредити във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. 

 
V. ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ  
Чл. 26. Комисията за класиране на кандидат-студенти изготвя протокол с 

новоприетите студенти и класирането се обявява на сайта на училището. 
Чл. 27. Класираните за студенти се записват лично с оригинала на дипломата 

си за средно образование, който се връща веднага след сверяване с копието ѝ. 
Чл. 28. (1) При записването си студентите представят лична карта за 

удостоверяване на самоличността си.  
(2) При записването си студентите заплащат административна такса, в 

размер определен с решение на Академичния съвет. 
(3) При записването си, освен подадените документи, студентите попълват 

и/или предоставят: 
• Документи за записване на нови студенти (по образец); 
• Декларация, че кандидат-студентът е информиран за заболяванията, 

противопоказни за упражняване на регулираните професии „Корабоводител“, 
„Корабен механик“ и „Корабен електромеханик“ (вж. Приложение 1), и че не 
употребява наркотични и упойващи вещества; 

• Декларация, че кандидат-студентът не е записан в друго висше училище в Р 
България и/или не е придобил ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ чрез обучение 
субсидирано от държавата; 

• Декларация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на 
личните данни; 

• Лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 
на сто; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци; майки с три и повече 
деца; близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също 
професионално направление във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, представят и документ, 
удостоверяващ тези обстоятелства; 

• Снимки - четири броя, цветни, формат за документи; 
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• Документ за внесена такса за обучение през първия семестър по банковата 
сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” в Банка ДСК, IBAN: BG87STSA93003106864001, 
SWIFT/BIC: STSABGSF; 

• Документ за внесена административна такса за записване по банковата 
сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“: Банка ДСК, IBAN: BG87STSA93003106864001, 
SWIFT/BIC: STSABGSF; 

• Документ за внесена административна такса за преместване по банковата 
сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“: Банка ДСК, IBAN: BG87STSA93003106864001, 
SWIFT/BIC: STSABGSF – за студентите, преместени от друго висше училище; 

• Заявление за настаняване в общежитие - по желание. 
 
VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
§ 1. Кандидат-студенти, представили документи за самоличност и други 

документи с невярно съдържание или направили опит да заблудят комисиите, се 
отстраняват от участие в конкурса. 

§ 2. Кандидат-студентите имат право да получават от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ 
удостоверения за оправдаване на ползвания от тях отпуск за явяване на конкурсни 
изпити и проверка на резултатите от тях. 

§ 3. Записалите се студенти, подали заявление за отписване до Началника 
на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ преди началото на учебната година имат право на 
възстановяване на внесената сума в размер на 50% от семестриалната такса за 
специалността, независимо дали са я внесли наведнъж или на няколко пъти. 

Внесените такси за обучение не се възстановяват след започване на 
учебната година. Началото на учебната година се обявява със заповед на 
Началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. 

§ 4. Писмените работи на кандидат-студентите и протоколите с техните 
оценки се съхраняват в училището за срок от една година след провеждането на 
конкурсните изпити. 

§ 5. Кандидат-студентите са длъжни лично да проверяват изнесената 
информация за класиранията и записванията, както и да спазват датите за 
конкурса, посочени в графика. 

§ 6. Приетите за студенти са длъжни да се запознаят с Правилника за 
устройството и дейността на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и с Правилника за учебната 
дейност на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в 15-дневен срок след началото на учебната 
година. 

§ 7. Всички въпроси, нерешени с Правилника за приемане на студенти във 
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, се решават от Началника на училището. 

§ 8. Настоящият Правилник е разработен въз основа на Закона за висшето 
образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във 
висшите училища на Р България и Правилника за устройството и дейността на 
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. 

 
Правилникът е приет с решение на Академичния съвет с протокол № 

18/04.11.2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Заболявания, противопоказни за работа по специалностите 

„Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на 
кораба“. 

2. Списък на специалностите на кандидатите, завършили средно 
образование в професионалните гимназии в страната, и на специалностите във 
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в които могат да бъдат приети, без участие в 
конкурсната процедура, съгл. чл. 18 на Правилника за приемане на студенти във 
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.  

3. График за провеждането на кандидатстудентския конкурс и приема на 
студенти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за учебната 2022/2023 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
З А Б О Л Я В А Н И Я, 

ПРОТИВОПОКАЗНИ  ЗА РАБОТА  ПО  СПЕЦИАЛНОСТИТЕ 
„КОРАБОВОДЕНЕ“,  „КОРАБНИ  МАШИНИ  И  МЕХАНИЗМИ“ И 

„ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ  НА  КОРАБА“ 
1. Вътрешни болести: язвена болест; състояние след прекаран епидемичен 

хепатит, следхепатитни синдроми, хронични хепатити; урулитиазис. 
2. Тежки невралгични заболявания, които водят до значителни нарушения 

на двигателните функции: дисеминарна склероза, паркинсонизъм, атетизъм и 
други екстрапирамидни хиперкинези, травмена енцефалопатия, травмени 
увреждания на гръбначния мозък и периферните нерви, трайни остатъчни 
увреждания на централната и периферната нервна система след възпалителни, 
токсични и съдови заболявания, сирингомиелия, системни прогресиращи 
заболявания на нервната система и мускулния апарат. 

3. Психични заболявания: шизофрения - изходно състояние (с 
шизофреничен дефект), трайна шизофренна промяна на личността, непрекъснато 
протичаща шизофрения: циклофрения - алтернантно и хронично протичане, чести 
психотични фази, епилепсия - изразена епилептична промяна на личността, чести 
(особено големи) епилептични припадъци; доказа-на истинска параноя, 
травматични други енцефалопатии с тежки характерови и интелектуално-
мнестични промени. 

4. Открити форми на туберкулоза. 
5. Абсолютна и практическа двустранна слепота и прогресираща диабетна 

ретинопатия. 
6. Неизлечимо намаление на слуха и в двете уши. 
7. Далтонизъм, късогледство - визус (зрителна острота): 

- за специалността „Корабоводене“ - над 1,0; 
- за специалността „Корабни машини и механизми“ - над 0,8. 

8. Дефекти на говора и тежка парализа или пареза на говорните органи: 
аномалии на гласопроизвеждането, тежко заекване или спазми на говорните 
органи. 

9. Тежки заболявания на сърдечно-съдовата и дихателната система, опорно-
двигателния апарат и доказани алергични заболявания. 

10. Некомпенсирани повреди на опорно-двигателния апарат; тикове на 
пишещата ръка или други увреждания, които пречат на писането. 

11. Стоматологични заболявания. 
12. Хирургични заболявания.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
С П И С Ъ К 

НА  СПЕЦИАЛНОСТИТЕ  НА  КАНДИДАТИТЕ,  ЗАВЪРШИЛИ  СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ  В  ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ  ГИМНАЗИИ  В  СТРАНАТА,  

И  НА  СПЕЦИАЛНОСТИТЕ  ВЪВ  ВВМУ  „Н. Й. ВАПЦАРОВ“,  В  
КОИТО  МОГАТ ДА  БЪДАТ  ПРИЕТИ,  БЕЗ  УЧАСТИЕ  В  

КОНКУРСНАТА  ПРОЦЕДУРА,  СЪГЛ. ЧЛ. 18  НА  ПРАВИЛНИКА  ЗА  
ПРИЕМАНЕ  НА  СТУДЕНТИ  ВЪВ  ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ 

 

№ 
Наименования на специалностите, 

завършени в професионалните 
гимназии 

Наименования на 
специалностите във ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 
1.  Корабоводене - морско Корабоводене, 

Корабоплаване, Речно 
корабоплаване 

2.  Експлоатация на пристанищата и флота Експлоатация на флота  
и пристанищата 

3.  Корабни машини и механизми Корабни машини  
и механизми 

4.  Електрообзавеждане на кораба Електрообзавеждане  
на кораба 

5.  Автоматизация на дискретни производства Електрообзавеждане  
на кораба 

6.  Подемно-транспортна техника и електро 
задвижване 

Електрообзавеждане  
на кораба 

7.  Пристанищна механизация Електрообзавеждане  
на кораба 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Г Р А Ф И К 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ КОНКУРС И 

ПРИЕМА НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ 
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. 

Дата Време Мероприятия Забележка 
Записване на студенти, одобрени по процедурата за ранно кандидатстване за 

записване 

до 30.06.2022 08:30–16:30 ч. 

Записване на одобрени по 
процедурата за ранно 

кандидатстване за записване 
/внася се такса в размер на 25 лева/ 

ВВМУ, Фронт-
офиси 

/деканати/ 

Подаване на документи 

до 
01.07.2022 г. 
включително 

 Подаване на документи 
/внася се административна такса в 

размер на 15 лева/ 

В интернет 
сайта на ВВМУ 

Дати за провеждане на конкурсни изпити 

01.07.2022 г. 
/петък/ 

09:00–11:00 ч. Полагане на общообразователен 
тест 

/внася се такса в размер на 30 лева/ 

По учебни зали 
на ВВМУ 

Обявяване на резултатите от конкурса 

до 
04.07.2022 г. 

до 
15:00 ч. 

Обявяване на резултатите от 
общообразователен тест 

На централния 
вход  

и в интернет 
сайта на ВВМУ 

04.07.2022 г. 15:00-16:00 ч. Справка за резултатите Кабинет 
по качеството 

Обявяване на класиране и записване 
до 05.07.2022 г. до 

17:00 ч. 
Обявяване на първо класиране На централния 

вход  
и в интернет 

сайта на ВВМУ 
до 12.07.2022 г. 08.30-16.30 ч. Записване на приетите на първо 

класиране кандидати 
/внася се такса в размер на 25 лева/ 

ВВМУ, Фронт-
офиси 

/деканати/ 

от 13.07.2022 г. 
до запълване на 
плановите места 

08.30-16.30 ч. Подаване на заявление и документи 
за попълване на незаетите планови 

места 
/внася се такса в размер на 25 лева/ 

ВВМУ, Фронт-
офиси 

/деканати/ 

За повече информация: www.naval-acad.bg и www.nvna.eu 


