
Информация във връзка с постъпило запитване относно 
организацията на учебния процес за студентите от 3 курс, редовна форма, 

специалност „Корабоводене“ 
 
Официалната информация, касаеща студентите 3 курс, редовна форма, 

специалност „Корабоводене“ е следната: 
Студенти 3 курс, редовна форма, специалност „Корабоводене“ – към 

27.11.2020 г. има планирани 2 дисциплини с присъствени практически занятия: 
- GMDSS – считано от 28.11 до 20.12.2020 г. присъствените практически 

занятия се отменят, като за класни отделения 11185 и 11186 ще се препланират в 
периода 21.12- 23.12.2020 г., а за останалите класни отделения (11181, 11182, 
11183, 11184, 10171, 10371) – ще се препланират в периода 04.01-16.01.2021 г.; 

- Навигационни определяния – планираните присъствени практически 
занятия ще се проведат по разписание, но във виртуална среда. 

Моля, следете разписанието в сайта на училището. 
Всички останали занятия и дисциплини до приключване на зимен семестър 

ще се проведат във виртуална среда, както са планирани към момента. 
Редовната изпитна сесия за студентите от специалност Корабоводене, 3 

курс, редовна форма се измества в периода 18.01.2021 до 24.01.2021 г. 
 
Тази информация е публикувана на сайта на училището: 

https://service.nvna.eu/wp-
content/uploads/2020/11/description_graduation_semester.pdf 

 
Също така на сайта е публикуван и График за редовните семестриални 

изпити във факултет „Навигационен“ през зимен семестър на 2020-2021 учебна 
година: https://nvna.eu/wp/info-center/ 

От графика е видно, че изпитите за отделните класни отделения са на 
различни дати в периода 18.01.2021 до 24.01.2021 г. 

Тези промени бяха породени от въведените временни противоепидемични 
мерки със заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването. 

Всички ние се надяваме, че от 20.12.2020 г. тези временни мерки ще бъдат 
променени и ще може да завършат оставащите практически занятия от 
дисциплината GMDSS по графика, указан по-горе. 

 
Ако все пак това не се случи и се удължи забраната за провеждане на 

присъствени занятия във висшите училища, в Графика за редовните семестриални 
изпити във факултет „Навигационен“ през зимен семестър на 2020-2021 учебна 
година е предвидено Вашите редовни семестриални изпити да се проведат на 
първоначално определените от Вас и преподавателите дати в периода 04.01.2021 



до 14.01.2021 г. във виртуална среда. А оставащите практически занятия от 
дисциплината GMDSS ще бъдат отложени за време, в което ще бъде разрешено 
провеждането на присъствени занятия. 

Веднага след публикуването на новата заповед на министъра на 
здравеопазването ще бъдете информирани кой от двата варианта ще остане 
актуален. 


