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П Р А В И Л А 

 
за организиране, провеждане и отчитане на учебния процес (часове и/или 

изпити) в условия на извънредна епидемична обстановка или на  
извънредно положение в страната 

 
I. Организиране, провеждане и отчитане на планираните часове. 
1. Обучението на курсантите и студентите се организира и провежда 

присъствено или електронно, базирано във виртуална среда, чрез използване на 
средствата на информационните и комуникационните технологии, съгласно 
заповед на началника на училището и утвърдено семестриално разписание на 
занятията. 

2. Всеки ден, в който преподавателят има планирани часове (присъствени 
или за провеждане на електронно базирано обучение във виртуална среда) се 
брои за работен ден. 

3. На курсантите и студентите може да се планират часове и в събота - до 8 
часа, и в неделя – до 6 часа. 

4. При необходимост от препланиране на часове, това става със санкция на 
заместник-началника по учебната и научната част. 

5. За попълване на месечните индивидуални отчети на учебната заетост от 
щатните преподаватели или на индивидуалните месечни отчети на аудиторната 
заетост от хоноруваните преподаватели е необходимо те да се споделят от 
началника/ръководителя на катедрата с преподавателите от катедрата с 
редакторски права и права за споделяне в Google Disk на @nvna.eu. 

6. След попълване на отчетите от всички преподаватели в катедрата, 
началникът/ръководителят на катедрата ги споделя с редакторски права и права 
за споделяне в Google Disk на @nvna.eu с декана на съответния факултет, 
директора на ДСДК или директора на ПСК. 
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7. Подписването на индивидуалните месечни отчети става от декана на 
съответния факултет, директора на ДСДК или директора на ПСК, след което 
същите се предоставят в отдел „Учебна дейност“ за съгласуване от началника на 
отдела. 

8. Преподавателите, които имат да получават хонорари за съответния 
месец, попълват декларации за осигурителния доход и ги изпращат по служебен 
имейл на отдел „Финанси“. 

II. Организиране, провеждане и отчитане на семестриални и държавни 
изпити. 

1. Провеждането на семестриалните и държавните изпити става с оглед на 
обстановката присъствено при спазване на въведените със заповед на министъра 
на здравеопазването противоепидемични мерки или онлайн във виртуална среда. 

2. Начинът на провеждане на изпитите (присъствено или онлайн) се 
определя със заповед на началника на училището. 

3. В случаите, когато изпитите се провеждат онлайн, същите се 
организират и осъществяват при условия и по ред, определени от Правилника за 
учебната дейност, Приложение 1 „Правила за организация и онлайн 
осъществяване на текущ контрол през семестъра, полагане на изпити и видео-
конферентна защита на дипломни работи и дисертации във ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров“. 

4. За допускане до онлайн изпит служителите в съответния деканат 
проверяват правата на всеки студент и след това го вписват в изпитния протокол. 
За курсантите тази процедура се извършва от специалист от отдел „Учебна 
дейност“, а за докторантите – от специалист от Научна секция. 

5. Изпитните протоколи се издават от съответното звено и се споделят с 
редакторски права и права за споделяне с изпитващия преподавател посредством 
Google Disk на @nvna. 

6. Времето за провежданите изпити се обявява в разписанието за занятия. 
7. След приключване на изпита, преподавателят попълва протокол и го 

споделя с редакторски права и права за споделяне в Google Disk на @nvna.eu с 
началника/ръководителя на катедра. 

8. Началникът/Ръководителят на катедра, след проверка на протокола, го 
споделя с права за копиране в Google Disk на @nvna.eu със съответното звено, 
администриращо дадена категория обучаеми. 

9. Служителите от звеното разпечатват получените протоколи и съвместно 
с отдел „Учебна дейност“ нанасят оценките в главните книги, а преподавателят, 
провел изпита се подписва в главната книга до края на съответната учебна 
година. 

 
Тези правила отменят „Временни правила за организация на провеждането 

и отчитането на учебния процес в условия на въведеното извънредно 
положение“ и „Временни правила за организиране, провеждане и отчитане на 
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семестриални изпити в условия на извънредно положение“, приети на 
Академичен съвет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ с протокол № 120/26.03.2020 г. 

 
Настоящите правила са приети на Академичния съвет на ВВМУ „Н. 

Й. Вапцаров“ с протокол № 132/29.10.2020 г. 


