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УТВЪРЖДАВАМ: 

НАЧАЛНИК НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” 

ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ПРОФ. Д.В.Н.  БОЯН МЕДНИКАРОВ 
18.01.2021 г. 

 

 

ПРОЦЕДУРА 

3А РАННО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ  

НА СТУДЕНТИ - ОКС „МАГИСТЪР“ ВЪВ ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” 

ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 Г. 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Ранното кандидатстване за записване на кандидат-студенти във ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров” за ОКС „магистър“ се извършва в рамките на утвърдения брой 

места по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование. 

2. Допуска се едновременно кандидатстване за всички специалности, 

обявени в кампанията за ранно записване. 

3. Преглед на подадените от кандидатите документи и класирането им се 

извършват от комисии, назначени със заповед на Началника на ВВМУ „Н. Й. 

Вапцаров”. 

4. За обявените специалности могат да кандидатстват: 

● български граждани, които се обучават в последна година за 

придобиване на ОКС „бакалавър“ и им предстои явяване на държавни изпити; 

● български граждани, които са завършили семестриално обучението си за 

придобиване на ОКС „бакалавър“ и им предстои явяване на държавни изпити; 

● български граждани, които имат завършено висше образование ОКС 

„бакалавър“ и не са ползвали досега правото си на обучение, субсидирано от 

държавата в ОКС „магистър“; 

● отписани от училището студенти, които желаят да възстановят 

студентските си права. 

5. За участие в процедурата по ранно кандидатстване за записване на 

студенти за ОКС „магистър“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” се заплаща 

административна такса в размер, определен с решение на Академичен съвет. 
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I. УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯ ЗА РАННО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА 

ЗАПИСВАНЕ 

1. РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

1.1. Кандидатите се запознават със специалностите и сроковете за 

обучение на интернет адреси www.naval-acad.bg и www.nvna.eu 

1.2. След избора на специалност, в срок до 31.01.2021 г. кандидатите 

попълват електронна форма за кандидатстване, към която прилагат: 

● За завършили студенти - сканирано копие от дипломата за завършено 

висше образование (бакалавърска или магистърска степен). В случай че 

издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава сканирано копие на 

академична справка за завършено висше образование, в която са отразени 

средният успех и успехът от държавните изпити. Завършилите висши учебни 

заведения извън България представят легализирана от Министерството на 

образованието и науката диплома, в която трябва да са вписани по шестобалната 

система успехът от следването и от държавните изпити; 

● За действащи студенти - сканирано копие на академична справка, от 

която да е видно, че на студента предстои завършване през 2021 година, както и 

средния успех от курса на обучение до момента. За студентите, обучаващи се 

във ВВМУ, такъв документ не е необходим. Същият ще бъде изготвен по 

служебен път от служител в съответния деканат;  

● 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. 

1.3. Подаване на документите за ранно кандидатстване за записване се 

осъществява само онлайн чрез попълване на електронна форма за 

кандидатстване на интернет страницата на училището: www.nvna.eu. 

1.4. Не се разглеждат електронни форми за кандидатстване, към които не 

са приложени всички необходими документи. 

1.5. Отговорността за подреждането на специалностите в електронната 

форма за кандидатстване е изцяло на кандидата. 

 

2. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ 

2.1. В класирането от ранното кандидатстване за записване по 

специалности участват всички кандидати, подали електронната форма за 

кандидатстване с приложени всички необходими документи и имат общ среден 

успех „добър”, и по-висок от дипломата за висше образование с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” или от курса на обучение до момента. 

2.2. За резултатите от класирането и за следващите стъпки, които трябва 

да предприемат, кандидатите се уведомяват лично по електронна поща. 

2.3. Кандидатите, одобрени в ранното кандидатстване за записване за 

желана от тях специалност, трябва да потвърдят последващото си записване за 

студенти в срок до 20.02.2021 г. като заплатят такса в размер на една 

http://www.naval-acad.bg/
http://www.nvna.eu/
http://www.nvna.eu/
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семестриална такса за съответната специалност по банковата сметка на ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров” в Банка ДСК, IBAN: BG87STSA93003106864001, SWIFT/BIC: 

STSABGSF. В противен случай се считат за отказали се и отпадат от участие в 

кампанията. 

2.4. Кандидатите, които са отпаднали от ранното кандидатстване за 

записване могат да участват в редовната кампания през 2021 г. 

 

3. ЗАПИСВАНЕ НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ 

3.1. Одобрените кандидати от кампанията за ранно кандидатстване за 

записване се записват лично във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ с оригинала на 

дипломата си за висше образование в срок до 20.09.2021 г. 

3.2. При записването си, освен подадените документи, одобрените от 

ранното кандидатстване за записване кандидати представят още: 

● документи за записване на нови студенти (по образец); 

● оригинал на диплома за завършено висше образование, който след 

сверяване се връща на кандидата; 

● документ за внесена такса за обучение през първия семестър и за 

платена административна такса за документи и тяхната обработка по банковата 

сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” в Банка ДСК, IBAN: 

BG87STSA93003106864001, SWIFT/BIC: STSABGSF. 

3.3. Одобрените кандидати, които към момента на подаване на 

документите не са се дипломирали в ОКС „бакалавър“ следва при завършването 

си да имат общ среден успех „добър“ и по-висок от дипломата за висше 

образование. Ако кандидатът не успее да завърши или не отговаря на условието 

за успех, има право на възстановяване на внесената сума в размер на 50% от 

семестриалната такса за специалността. 

3.4. Записалите се студенти, подали заявление за отписване до Началника 

на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ преди 15.09.2021 г., 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 15.09.2021 г. 

3.5. Кандидатите, представили документи за самоличност и други 

документи с невярно съдържание или направили опит да заблудят комисиите, се 

отстраняват от участие в кампанията. 

 

Процедурата е приета с решение на Академичния съвет на ВВМУ „Н. 

Й. Вапцаров“ с протокол № 1/14.01.2021 г. 

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „УЧЕБНА ДЕЙНОСТ” 

КАПИТАН I РАНГ  ВЪЛЧО АТАНАСОВ 


