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9002 Варна, ул. „В. Друмев" 73, тел.052/632-015, факс  052/303-163 
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ФЛОТИЛЕн  АДМИРАЛ  ПРОФ. Д.В.Н. 
/. 1)'  .2020 Г. 
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I. Цели  
1. Успешно  завършване  на  учебната  2019/2020 година  в  срок. 
2. Успешно  приключване  на  кандидат-студентската  и  кандидат- 

курсантските  кампании  за  учебната  2020/2021 година. 

II. Планирани  мероприятия  

1. Организиране  и  провеждане  на  онлайн  обучение. 
От  13.03.2020 г. във  ВВМУ  „Н. Й. Вапцаров" се  провежда  онлайн  

обучение  на  дистанционни  платформи  (Google Classroom unu Microsoft Teams) 
за  всички  категории  обучаеми. По  този  начин  ще  приключи  учебната  година  по  
всички  дисциплини  с  изключение  на  единични  дисциплини, които  поради  
регулаторни  изисквания  и/или  своята  специфика  не  могат  да  бъдат  проведени  
онлайн  в  пълен  обем. 

Част  от  тези  дисциплини, чрез  еднократни  промени  в  съответните  учебни  
планове, са  прехвърлени  в  следващия  семесrьр, а  на  тяхно  място  са  прехвърлени  
дисциплини  от  следващия  семесrьр, които  позволяват  да  бъдат  проведени  
онлайн. Другата  част  от  тези  дисциплини  (практическите  занятия  по  тях, които  
изискват  задължително  присъствено  провеждане) са  планирани  и  ще  се  проведат  
след  отмяна  на  извънредното  положение  в  страната  при  спазване  на  всички  
противоепидемиологични  мерки. 

2. Организиране  и  провеждане  на  семестриални  изпити. 
Семестриалните  изпити  са  организирани  и  се  провеждат  съгласно  графика  

за  учебния  процес. Изпитите  по  по-голямата  част  от  дисциплините  се  провеждат  
и  ще  се  проведат  онлайн, ползвайки  дистанционните  платформи. Тези  изпити, 
които  не  е  възможно  да  се  проведат  онлайн  са  планирани  и  ще  се  проведат  
присъствено  след  отмяна  на  извънредното  положение  в  страната  при  спазване  на  
всички  противоепидемиологични  мерки. 

3. Организиране  и  провеждане  на  държавни  изпити. 
Държавните  изпити  са  организирани  и  ще  се  проведат  присъствено  

съгласно  утвърдения  график  за  държавни  изпити  при  спазване  на  всички  
противоепидемиологични  мерки. Съгласно  графика  първият  държавен  изпит  е  
на  26.05.2020 г. 

4. Организиране  и  провеждане  на  кандидат-студентската  кампания. 
Кандидат-студентската  кампания  във  ВВМУ  „Н. Й. Вапцаров" за  учебната  

2020/2021 г. е  организирана  и  ще  се  проведе  по  графика, описан  в  таблица  1, при  
спазване  на  всички  противоепидемиологични  мерки. 

Таблица  1 

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

записване  

до  02.07.2020 г. 
включително  08:00-17:00 ч. 

Записване  на  одобрени  по  
процедурата  за  ранно  

кандидатстване  за  записване  

ВВМу  
ФРонТ- 
офиси  

/деканати/ 
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Дата  Време  Меролриятия  Място  
Подаване  на  документи  за  участие  в  редовната  кандидат-студентска  кампания  

до  02.07.2020 г. 
включително  

08:00-17:00 ч. Подаване  на  документи  от  
кандидат-студенти  

Централен  
корпус  

на  ВВМУ  

Дати  за  провеждане  на  конкурсни  изпити  

02.07.2020 г. 09:00-13:00 ч. Общообразователен  тест  По  учебни  
ЗаЛИ  

на  ВВМУ  

Обявяване  на  резултатите  от  конкурса  

03.07.2020 г. до  
16:00 ч. 

Обявяване  на  резултатите  от  
общообразователен  тест  

На  
централния  

ВХОД  
и  в  интернет  
сайта  на  
ВВМУ  

03.07.2020 г. 16:00-17:00 ч. Справка  за  резултатите  Кабинет  по  
качество  

Обявяване  на  класиране  и  записване  

06.07.2020 г. до  
1 7:ООч. 

Обявяване  на  първо  класиране  На  
централния  

ВХОД  

и  в  интернет  
сайта  на  
ВВМУ  

от  07.07.2020 г. 
до  12.07.2020 г. 
включително  

от  09.ООч. до  
17.ООч. 

Записване  на  приетите  на  първо  
класиране  кандидати  

ВВМУ, 
Фронт- 
офиси  

/деканати/ 

от  13.07.2020 г. 
до  запълване  на  
плановите  места  

08.00-17.ООч. Подаване  на  заявление  и  документи  
за  попълване  на  незаетите  планови  

места  

ВВМУ, 
Фронт- 
офиси  

/деканати/ 

5. Организиране  и  провеждане  на  кандидат-курсантската  кампания. 
Кандидат-курсантската  кампания  във  ВВМУ  „Н. Й. Вапцаров" за  учебната  

2020/2021 г. е  организирана  и  ще  се  проведе  по  графика  утвърден  от  минисrьра  
на  отбраната, описан  в  таблица  2, при  спазване  на  всички  
противоепидемиологични  мерки. 
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Таблица  2 

Дата  Време  Мероприятия  Място  

Подаване  на  документи  за  участие  в  редовната  кандидат-курсантска  кампания  

до  01.07.2020 г. 
включително  

08:00-17:00 ч. Подаване  на  документи  от  
кандидат-курсанти  

ВВМУ, 
служба  
„Личен  
състав" 

до  22.06.2020 г. 
включително  

08:00-17:00 ч. Подаване  на  документи  от  
кандидат-курсанти  

Военни  
окръжия  

Дати  за  провеждане  на  конкурса  

до  30.06.2020 г. 
включително  

от  08:00 ч. Медицински  прегледи  МБАЛ  ВмА, 
Варна  

01.07.2020 г. 10:00 ч. Инструктаж  на  кандидатите  Лекционна  
зanа  

02.07.2020 г. 09:00-13:00 ч. Общообразователен  тест  По  учебни  
зanи  

на  ВВМУ  
03.07.2020 г. 09:00-11:00 ч. Изпит-тест  по  английски  език  По  учебни  

зanи  
на  ВВМУ  

от  04.07.2020 г. 
до  05.07.2020 г. 
включително  

от  08:00 ч. • Проверка  на  
психофизиологическите  качества  

• Изпит  за  физическа  годност  

По  учебни  
зanи, 

Спортен  
комплекс  
на  ВВМУ  

Обявяване  на  резултатите  от  конкурса  и  класиране  

от  05.07.2020 г. 
до  06.07.2020 г. 

10:00 ч. Обявяване  на  резултатите  от  
проведените  кандидат-курсантски  

изпити-тестове  и  класиране  

На  
иентрanния  

вход  
на  ВВМУ  

06.07.2020 г. 11:00-12:00 ч. Справка  за  резултатите  Кабинет  по  
качество  

07.07.2020 Г. от  09.00 ч. Приемна  комисия  за  кандидат- 
курсанти  

Заседателна  
зanа  

на  ВВМУ  
Планът  е  приет  с  решение  на  Академичния  съвет  на  ВВМУ  „Н. Й  

Вапцаров  " с  протокол  N° 122/05. 05.2020 г. Същият  подлежи  на  актуалиsация  
при  необходимост  след  решение  на  Ректорския  съвет. 

ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК  ПО  УЧЕБНА'FA И  НАУЧНАТА  ЧАСТ  

КАПИТАН  I РАНГ  ПРОФ. Д-Р 	~- 	КАЛИН  КАЛИНОВ  

~.  72020 Г. 
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