
Кодове на дисциплини

Кат. 11 – ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ НА ТАКТИЧЕСКО НИВО

11001 Тактика на ВМС
11002 Торпедно оръжие
11003 Противоподводно оръжие
11004 Минно и противоминно оръжие
11005 Ракетно оръжие
11006 Корабна артилерия
11007 Военна история
11008 Информационни системи за управление на корабите и оръжията
11009 Бойни средства на ВМС
11010 ЯХБЗ и екология
11011 Организация на корабната служба, техническа безопасност и логистика
11012 География на морския транспорт
11013 Огневи системи и теория на стрелбата
11015 Военнополитически организации и военнограждански отношения
11016 Оръжейна и огнева подготовка
11017 Организация и използване на тактическите подразделения от СВ и ВВС
11018 Организация и използване на тактическите подразделения от ВМС, СВ и ВВС
11019 История на корабоплаването
11020 Военна стандартизация и разузнаване
11021 Основи на националната сигурност
11022 Конструиране на морски оръжейни системи
11023 Организация на ремонта, поддържането и материалния отчет на морските оръжейни системи
11026 Военноморски протокол
11027 Управление на тактическите подразделения от ВМС
11100 Ракетноартилерийско оръжие
11101 Минноторпедно оръжие
11102 История на военните конфликти
11103 Организация на експлоатацията и поддържане на морските оръжия
11104 Основи на правото и нормативната уредба на ВС - част I

11105 Организация и водене на общовойсковия бой
11106 Бойно използване на огневите средства
11107 Командване и управление на подчинения личен състав
11108 Организация на службата
11109 Командване и управление на ВС
11110 Осигуряване дейността на силите
11111 Тактика на ВМС – (101)

11112 Тактика на ВМС – (103)

11113 Тактика на ВМС – (102, 106,109)

11114 Бойни средства
11514 Бойни средства (105)



11115 Актуални аспекти на въоръжената борба
11116 Основи на правоto и нормативната уредба на ВС - част II

11117 Основи на националната сигурност, военнополитически организации и гражданско-военни 
отношения

11118 Радиационна и химическа безопасност
11119 Бойно използване на морските оръжия
11120 Организация на експлоатацията на корабното въоръжение
11121 Тактика на формированията от БА
11122 Техники, тактики, процедури и сигнали за управление
11123 Организация на контрол на националните морски пространства
11124 Гражданско – военно сътрудничество
11125 Стандартизационни документи на НАТО, ЕС и БА

11126 Военна стандартизация

11501 Тактика на ВМС (105)

11502 Торпедно оръжие (105)

11503 Противоподводно оръжие (105)

11504 Минно и противоминно оръжие (105)

11505 Ракетно оръжие (105)

11506 Корабна артилерия (105)

11508 Информационни системи за управление на корабите и оръжията (105)

11509 Командване и управление на ВС (105)

11510 Осигуряване дейността на силите (105)

11511 Бойно използване на огневите средства и методика на огневата подготовка (105)

11512 Методика на физическата и строевата подготовка (105)

11515 Военнополитически организации и военнограждански отношения (105)

11516 Основи на военното право и нормативната уредба на ВС-част II (105)

11521 Основи на националната сигурност (105)

11526 Военноморски протокол (105)

11554 Основи на военното право и нормативната уредба на ВС-част I (105)

11555 Организация и водене на общовойсковия бой (105)

11601 Строева подготовка

11603 Обща тактика
11901 Военноморско въздействие върху средата за сигурност
11902 Въведение в международните отношения
11903 Геополитика и геостратегия
11904 Европейска и евроатлантическа архитектура за сигурност
11905 Здравословни и безопасни условия на труд
11906 Изследователски методи в сигурността
11907 Климатични промени и сигурност
11908 Контрол в националните морски пространства
11909 Критична инфраструктура
11910 Мениджмънт на конфликтите
11911 Моделиране и симулации на кризисни ситуации
11912 Национална сигурност и пространствено планиране



11913 Национални ведомства и среда за морска сигурност
11914 Национални и международни морски политики
11915 Обществено здраве и национална сигурност
11916 Основи на правото
11917 Политически теории и системи
11918 Правна конструкция на националната сигурност
11919 Правни аспекти на националната сигурност
11920 Превенция на въздействията в хибридна война
11921 Проектиране на сложни системи за управление в сферата на сигурността
11922 Сигурност на корабоплаването и пристанищата
11923 Социалнополитически и демографски аспекти на сигурността
11924 Теоретични основи на системата за национална сигурност
11925 Управление на морската сигурност и безопасност
11926 Управление на ресурсите в сигурността
11927 Управление при бедствия, аварии и кризи
11928 Хибридни въздействия в морския домейн
11929 Човешки и материални ресурси в сигурността
11930 Експлоатация и бойно използване на безпилотни платформи

Кат. 12 – КОРАБОВОДЕНЕ

12045 Навигационно осигуряване на бойните действия
12545 Навигационно осигуряване на бойните действия (105)

12046 Основи на навигацията
12047 Навигационни определяния
12048 Навигация в особени обстоятелства
12049 Основи на навигацията и навигационни прибори (Ф)

12050 Навигация
12051 Технически средства за корабоводене
12052 Геодезия, картография и лоция
12053 Метеорология и океанография
12056 Астронавигация
12057 Търсене и спасяване на море
12058 Геодезия
12059 Хидрография и лоция

12060
* Използване на радиолокационна станция и автоматизирана радиолокационна система за 

предпазване от сблъскване за осигуряване безопасност на корабоплаването /ARPA/

12061 Радионавигационни средства
12062 Хидрология и морфология
12064 Крайбрежно плаване и визуални способи за ОМК
12564 Крайбрежно плаване и визуални способи за ОМК (105)

12065 Линия на положението и радионавигация
12066 Основи на корабоводенето
12067 Теория на навигацията
12068 Маневриране и радиолокационна прокладка



12069 Работа в екип на мостика
12070 Електронавигационни прибори
12071 ТСК-II част – Интегрирани навигационни системи
12073 Планиране на прехода
12074 * Управление на екипа и ресурсите на мостика /BTRM/

12075 * Оперативно използване на електронни карти и информационни системи /ECDIS/

12076 * Познания по опазване на морската среда /MEA/

12077 Лоция на ЕВВП
12078 Контрол, наблюдение и управление на трафика по ЕВВП
12079 Нови стандарти за правоспособност по ЕВВП
12080 Безопасност и управление на риска в корабоплаването
12111 Математически основи на корабоводенето
12112 Математическа обработка на навигационната информация
12600 Енергийна ефективност на корабите
12601 Астронавигационни наблюдения за ОМК
12602 Прогнозиране на времето и океанографските условия
12603 Принципи за носене на безопасна навигационна вахта
12860 Радиолокационни станции и автоматизирани системи

12875 Електронни карти
12874 Организация работата на мостика

Кат. 13 – ЕЛЕКТРОНИКА

13001 Аналогова и цифрова схемотехника
13002 Елементи на автоматиката
13003 Хидроакустични системи
13005 Системи за наблюдение и управление на корабния трафик по море и река
13006 Програмиране I част
13007 Програмиране II част
13083 Електроника
13087 Процедури и правила за използване на комуникациите
13091 Организация на свръзките във ВМС
13691 Организация на свръзките във ВМС (105)

13591 Организация на свръзките и техническото наблюдение на ВМС

13092 Мобилни комуникации, радиорелейни и сателитни системи
13096 Морски свръзки
13097 Организация на свръзките и електронна война
13098 Корабни комуникационни, навигационни и информационни системи
13100 Корабни комуникационни системи I част
13101 Сигнали и системи
13102 Телекомуникационна техника
13103 Токозахранващи устройства
13104 Полупроводникови и електронни елементи
13106 Основи на електрониката



13108 Оптоелектроника
13109 Сензори и изпълнителни устройства
13110 Микропроцесорна техника
13111 Програмиране за микроконтролери
13114 Системи за наблюдение и управление на корабния трафик
13118 Цифрова обработка на сигнали
13124 Контрол на грешките в цифровите комуникации
13125 Експлоатация и поддръжка на корабното РЕО
13525 Експлоатация и поддръжка на корабното радиоелектронно оборудване (105)

13126 Микропроцесорна техника – (113)

13128 Антени и микровълнова техника
13129 Радиовълни и радиолинии
13130 Полупроводникови елементи и интегрални схеми
13131 Радиовълни, антени и микровълнови устройства
13531 Радиовълни, антени и микровълнови устройства (105)

13134 Конструиране на електронна апаратура
13139 Обработка и изобразяване на РТ информация
13141 Радиолокация и радионавигация
13541 Радиолокация и радионавигация (105)

13148 Видеотехника
13149 Електронна война
13150 Радиоприемни и радиопредавателни устройства
13550 Радиоприемни и радиопредавателни устройства (105)

13151 Измервания в електрониката
13152 Хидролокация
13153 Въведение в офшорните технологии
13154 Радиолокационни, оптикоелектронни и хидроакустически системи
13155 Оптикоелектронни и хидроакустически системи
13156 Електронни системи за управление
13157 Автоматика на радиоелектронните средства
13160 Корабни радиолокационни системи
13184 Корабни навигационни радиолокационни системи
13186 Военноморски радиотехнически системи
13586 Военноморски радиотехнически системи (105)

13189 Военноморски комуникационни системи
13589 Военноморски комуникационни системи (105)

13192 Радиослужба по ЕВВП
13196 Радиоелектроника
13200 Корабни комуникационни системи II част
13201 Радиокомуникационно оборудване
13202 Антени и микровълнови устройства
13203 Основи на радиосистемите
13204 Основи на радиолокацията и радионавигацията
13205 Интегрирани електронни системи на мостика



13206 PLC контролери
13207 Охранителни и осигурителни системи
13208 Известителни системи
13209 Корабни радиолокационни системи. Системи за автоматична радиолокационна прокладка ARPA

13210 Електронни навигационни прибори
13211 Основи на автоматизирано управление
13212 Техническо поддържане на корабното радиоелектронно оборудване
13213 Процедури и правила за използване на комуникациите
13214 Сензори, изпълнителни механизми и корабна комуникационна мрежа
13215 Радионавигационни системи
13216 Спътникови, комуникационни и информационни системи

13217 Теория на автоматичните системи

13218 Хидролокация и хидроакустични системи

13518 Хидролокация и хидроакустични системи (105)

13219 Теория на автоматичните системи и информационни системи за управление на оръжията (ИСУО)

13519 Теория на автоматичните системи и информационни системи за управление на оръжията (ИСУО) 
(105)

13221 Основи на цифровата електроника
13222 Микропроцесори и Микроконтролери
13253 Бойно използване на РТС и информационни системи за управление на оръжията
13254 Бойно използване на РТС и електронна война
13554 Бойно използване на РТС и електронна война (105)

13304 Програмиране на интернет приложения I част
13305 Основи на програмирането и алгоритмизация (Алгоритмизация и основи на програмирането)

13354 Цифрова и микропроцесорна техника
13404 Програмиране на интернет приложения II част
13504 Програмиране на Интернет приложения
13505 Интернет на нещата (Internet of Things - IoT) I част (60 ч.)

13506 Интернет на нещата (Internet of Things - IoT) II част (60 ч.)

13507 Изкуствен интелект
13508 Вериги и сигнали
13509 Експлоатация и поддръжка на компютърната и комуникационна техника
13510 Системи за командване и управление в БА
13600 Управление на корабния трафик
13700 * Корабен радиооператор обща категория за СМСББ /GMDSS/

13701 Информационни системи за управление на водния транспорт
13702 Комуникационни и информационни системи в корабоплаването
13703 Комуникационно и информационно осигуряване във ВМС 

13801 Оптикоелектронна и лазерна техника
13901 Въведение в интернет на нещата
13902 Интелигентни транспортни системи
13903 Теория на сигналите и измервателни преобразователи
13904 Основи на мехатрониката и роботиката



13905 Роботизирани системи за управление

Кат. 14 – КАТЕДРА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФЛОТА И ПРИСТАНИЩАТА

14100 Физическа подготовка – гребане и ветроходство
14101 Гребане и ветроходство
14116 Управление на безпилотни летателни апарати
14200 * Основна подготовка по морска безопасност /BST/

14204 Експлоатация на кораба и товарно дело – (111)

14206 Организация на корабната служба и охрана на труда – (111)

14207 Пристанищни технологии
14208 Контрол върху експлоатацията на кораба (сървей)

14209 Организация и управление на търговския флот
14210 Безопасност на корабоплаването (114_45ч)

14211 Управление маневрите на кораба – (111)

14212 Икономика на водния транспорт
14213 Търговска експлоатация на флота – (111_45ч.)

14216 Международни правила за предпазване от сблъскване съдовете на море
14217 Европейски транспортни политики и транспортни коридори
14218 Морско дело – (111)

14220 Управление на ветроходни съдове
14221 Корабни товарни устройства
14222 Електронен бизнес
14223 Корабно агентиране и менинг
14224 Технически анализ на пазара

14225
* Сигурност на корабоплаването (ISPS Code) /Подготовка на лица, изпълняващи дейности, 

свързани със сигурността/

14226 Технология и управление на пристанищните процеси
14227 Чартъринг
14228 Пристанища
14229 Ветроходство
14230 Електронен бизнес и технически анализ на пазара
14231 Опазване на морската (околна) среда
14232 Инфраструктура и пристанища
14234 Развитие и управление на пристанищата
14235 Комбиниран транспорт
14236 Яхтинг
14237 Опазване на околната среда и безопасност на корабоплаването в пристанищните райони
14238 Организация и комплексно обслужване на кораба в пристанище
14239 Международни транспортни системи
14240 Управление на морската транспортно преносна система при кризи и конфликти
14241 Управление на сигурността и безопасността
14250 Товарознание
14251 Пристанищна механизация и съоръжения



14252 Организация и управление на пристанищните процеси
14253 Теория и устройство на пристанищата. Инфра и суперструктура
14254 Сухоземен транспорт
14255 Организация и управление на търговския флот и пристанищата
14256 Морски преносни системи
14257 Европейски и национални програми и проекти в областта на пристанищата
14258 Пътническо корабоплаване
14260 *Елементарна първа помощ
14261 *Техники за оцеляване на море
14262 *Пожарна безопасност и борба с пожари
14263 *Лична безопасност и социални отговорности
14268 Технология на чартиране и брокерска дейност
14269 Елементарни познания за сигурността на кораба
14273 Организация на труда и техника за безопасност
14309 Организация и управление на флота
14311 Управление на кораба – (118)

14313 Търговска експлоатация на флота – (114_60ч.)

14318 Морско дело (30ч.)

14320 Основи на управлението на ветроходни съдове
14325 Сигурност и безопасност на морската транспортна преносна система
14404 Експлоатация на кораба и товарно дело – (115-30ч)

14411 Управление на кораба
14413 Търговска експлоатация на флота – (115_45ч.)

14425 Сигурност и безопасност на морската транспортна система
14504 Експлоатация на кораба и товарно дело – (114_60ч)

14525 Сигурност на корабоплаването (ISPS Code)

14601 Децентрализирани системи за управление. Блокчейн технологии
14604 Експлоатация на кораба и товарно дело – (611)

14605 Транспортно логистични системи
14608 Медицинска подготовка
14611 Управление маневрите на кораба – (611)

14612 Предпазни мерки при преднамерено засядане на кораба
14613 Превоз на опасни товари
14616 МППСМ – управленско ниво

14800
* Специализирано обучение за екипажи на пътнически кораби (включително Ро-Ро 

пътнически кораби
14801 Круизна корабоплавателна индустрия
14802 Устройство на кораба и морска подготовка
14803 Круизни операции и пътнически услуги
14804 Имиграционни регламенти и паспортен контрол
14805 Туризмология - основи на туризмологията
14806 Туризмология - морският туризъм като икономическа дейност
14807 Туризмология - маркетинг и менеджмънт в морския туризъм



14808 Обслужване на клиенти

14809
Хотелиерство, туризъм и организиране на събития. Маркетинг и продажби.  Оперативно управление 

в хотелиерството
14810 Управление на обслужването с храни и напитки
14811 Фронт-офис операции
14812 Основен курс по безопасност на храните и хигиената
14901 Организация на морската транспортна система
14902 Технология и управление на транспорта
14903 Сигурност и безопастност в транспорта
14904 Управление на пристанища и терминали
14905 Мениджмънт на круизни кораби
14906 Оперативно управление на морския транспорт и пътнически кораби

14907
Оперативно ръководство и планиране на круизните операции (Круизни операции и непрекъснато 

планиране)

14908 Управление на екипажа и лидерска подготовка
14909 Международен туристически бизнес
14910 Развитие на туристическите продукти

14911 Съвременни тенденции в  управлението на бизнеса в хотелиерството и управление на иновациите в 
обслужването

14725 ISPS Code

14825 Сигурност

14738 Организация и комплексно обслужване на корабите в пристанищата

Кат. 15 – МЕНИДЖМЪНТ И ЛОГИСТИКА

15101 Бизнес етика и бизнес етикет
15102 Бизнес-етика
15103 Военна психология и педагогика
15203 Военна психология и педагогика (105)

15104 Европейска морска политика
15105 Европейска транспортна политика
15106 Лидерство
15107 Мениджмънт на конфликтите
15108 Основи на научните изследвания
15109 Психология
15111 Психология на деловата комуникация
15112 Психология на екстремалното поведение
15113 Психология на морската дейност
15114 Психология на управлението на корабния екипаж
15115 Техники за убеждаване и влияние
15116 Тренинг по лидерство / Лидерска подготовка – тренинги
15516 Лидерска подготовка – тренинги (105)

15117 Тренинг: решаване на конфликти и работа в екип
15118 Философия и култура
15121 Естетика на словото



15122 Управление на стреса в организацията
15123 Управление на времето
15124 Управление на тълпата - приложни аспекти за корабоплаването
15125 Работа в екип
15126 Митнически регламенти и контрол
15201 Международни и национални организации във водния транспорт
15209 Процедури и регламенти във водния транспорт *

15300 Микро- и макроикономика
15301 Въведение в микроикономиката
15302 Въведение в макроикономиката
15303 Иконометрия
15304 Икономика на водния транспорт и международната търговия
15305 Икономика на социалните дейности
15306 Икономика на труда
15307 Икономика на фирмата
15308 Международни икономически отношения
15309 Основи на икономическата теория
15310 Теория за вземане на решения
15311 Техники за управление и избор на алтернативи
15312 Публични финанси
15313 Икономика на публичния сектор
15314 Икономико-математически модели във водния транспорт
15315 Икономически основи на управлението на военните ресурси
15316 Квартирно-експлоатационно, медицинско и АТТ осигуряване на военните формирования
15317 Логистика с ГСМ и специални течности и технически средства и складове за ГСМ
15318 Продоволствена логистика
15319 Техническа логистика
15320 Организация на логистичното осигуряване в мирновременната дейност на формированията
15321 Управление на военните превози
15322 Теоретични основи на военната логистика

15323 Логистична поддръжка на операции в отговор на кризи и методика на специалната военна 
подготовка

15324 Тактика на логистичните формирования
15325 Вещева логистика
15401 Банково и застрахователно дело
15402 Бизнес анализ и диагностика на фирмата
15403 Бизнес комуникации
15404 Бизнес планиране и прогнозиране
15405 Реторика на комуникациите
15406 Иновационен мениджмънт във водния транспорт
15407 Комуникационна политика на фирмата във водния транспорт
15408 Маркетинг
15409 Маркетинг и управление на качеството
15410 Маркетингово проучване на фрахтовия пазар



15411 Организационно поведение (Лидерство и екипност)

15515 Организационно поведение (Лидерство и екипност) (105)

15412 Основи на стопанското управление
15414 Основи на управлението
15415 Планиране и прогнозиране
15416 Предприемачество
15417 Рисков анализ
15418 Социално предприемачество във водния транспорт
15419 Стратегическо управление във водния транспорт
15420 Счетоводство
15422 Теория на организацията
15423 Управление на качеството
15424 Управление на персонала
15425 Управление на проекти
15426 Управление на финансовите ресурси
15427 Управление на фирмата
15428 Управление на фирмената конкурентоспособност
15429 Управление на човешките ресурси
15430 Финансов инженеринг
15431 Фирмен международен бизнес и външнотърговски операции
15432 Брандинг и фирмена идентичност
15433 Фирмени финанси и финансов анализ
15434 Фирмено разузнаване
15435 Анализ на данни (Big Data)

15436 Корпоративна социална отговорност
15437 Маркетинг и бизнес комуникации
15438 Транспортна логистика и мултимодален транспорт
15490 Маркетинг на транспортните услуги
15501 Въведение в шипинга
15502 Администрация и управление на пристанищните дейности
15503 Корабен мениджмънт
15504 Корабно агентиране и чартиране
15505 Майсторски клас
15506 Митнически и данъчен контрол
15507 Морско застраховане
15508 Морско и карго застраховане
15509 Основи на брокеража и агентската дейност
15510 Оценка и управление на риска
15511 Рисков анализ и управление на риска във водния транспорт
15512 Практикум по брокераж
15513 Изследване на операциите
15514 Застраховане
15601 Логистика



15602 Системи за управление в логистиката
15603 Транспортна логистика
15605 Управление на веригата на доставки
15606 Управленски решения в логистиката
15607 Функционални аспекти на логистиката
15608 Складова логистика и управление на запасите
15609 Теория на запасите
15610 Въведение в логистиката
15611 Контролинг на логистичните системи
15612 Правни аспекти на логистиката
15613 Технологични приложения и средства за решаване на логистични задачи
15614 Оптимизиране на финансовите потоци като обект на стопанската логистика
15615 Логистика на промишленото предприятие
15616 Икономическо-математически модели в логистиката
15617 Складова логистика
15618 Международна логистика
15619 Логистика и мултимодален транспорт
15620 Спедиция
15621 Регламенти за съхранение и превоз на стоки
15622 Количествени методи в логистиката
15623 Управление на запасите
15624 Пристанища и складова логистика
15625 Международни транспортни системи и мултимодален транспорт
15626 Статистика и анализ на данни
15627 Иновационен мениджмънт и логистика
15628 Мултимодален транспорт
15629 Стокознание
15630 Управление на безопасността, околната среда и сигурността в логистиката
15631 Теория за вземане на решения – Нормативни модели и Дескриптивни модели
15701 Humanitarian Assistance and Disaster Relief

15702 Crisis Management

15703 Maritime Security

15704 Terrorism and Internal Security

15705 Decision games

15632 Основи на счетоводството и международни счетоводни стандарти
15633 Транспортни потоци
15901 Въведение в кризисната комуникация и връзка с обществеността
15902 Кризисна комуникация и връзки с обществеността
15903 Кризисни ситуации и масова психика
15904 Лидерска подготовка
15905 Психология на кризиса – част втора
15906 Психология на кризиса – част първа
15907 Психология на сигурността
15908 Психология на тероризма



15909 Социални и икономически условия на сигурността
15910 Кризисен мениджмънт и кризисна комуникация
15911 Фирмено разузнаване и киберсигурност
15912 Транспортна логистика и управление на веригите за доставки
15913 Счетоводство и финансови процедури на круизните кораби

Кат. 16 – ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА

16241 Руски език
16242 Английски език
16243 Немски език
16244 Специализиран френски – (121)

16245 Френски език
16246 Български език
16247 Бизнес – руски
16248 Испански език
16249 Бизнес – английски
16250 Английски език в шипинга
16251 Английски език в логистиката
16252 Специализиран английски език, ниво С1 (МПК)

16342 Специализиран английски език (НС)

16615 Английски език в ЕОК
16624 Английски език - специализираща подготовка
16253 Интензивен курс по английски език
16742 Специализиран английски език
16424 Интензивна подготовка по Английски език (ДИ)

Кат. 21 – КОРАБНИ СИЛОВИ УРЕДБИ

21271 Корабни дизелови двигатели – (113)

21272 *Опазване на околната (морската) среда (МЕА+) – (112,113)

21273 Корабни спомагателни машини и системи – (113)

21275 Корабни котли и турбомашини
21280 Термодинамика
21281 Корабни дизелови двигатели – (112)

21282 Корабни турбомашини
21283 Корабни спомагателни машини и системи – (112)

21284 * Управление на екипа и ресурсите в машинно отделение
21285 Експлоатация на корабните енергетични уредби
21286 Автоматично регулиране и управление на корабните енергетични уредби
21287 Организация на корабната служба и техника на безопасност
21289 Опазване на морската среда – (612)



21290 Корабни силови уредби
21291 Управление и оптимизация на корабните енергетични уредби
21292 Газотурбинни двигатели
21294 Съвременни системи за управление на главни и спомагателни двигатели
21295 Корабни котли
21296 Диагностика и управление на КДД, КПК и КТМ
21297 Хидравлика, хладилна и климатична техника
21299 Термодинамика и механика на флуидите

21300 Организация и ръководство на екипажа и грижи за лицата на борда съгласно морското 
законодателство

21600 Системи за дистанционно управление на корабната пропулсивна уредба
21689 Екология на морето
21690 Техническа термодинамика и топлопренасяне

21691 Хидро и пневмо задвижване

21711 Електрохидравлични и електропневматични системи

21713 Корабни машини и механизми

Кат. 22 – ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

22031 Основи на електротехниката – (102)

22111 Инженерна графика в електрообзавеждането
22112 Инженерно технологично поддържане на електрообзавеждането
22121 Базова инженерна практика – (113)

22131 Електрически измервания – 1ч
22132 Електротехнически материали
22133 Теоретична електротехника – 1ч
22141 Теоретична електротехника – 2ч
22142 Електрически апарати
22143 Електрически измервания – 2ч
22144 Електрически машини – 1ч
22151 Електробезопасност
22152 Силови електронни преобразуватели в електрообзавеждането
22153 Основи на автоматичното управление
22161 Електрически машини – 2ч
22162 Силови електронни преобразуватели в електрозадвижванията
22171 Електрозадвижване и електрообзавеждане – 1ч
22172 Корабни електрически централи – 1ч
22173 Автоматизирано управление на корабни уредби и системи – 1ч
22174 Енергийна ефективност
22175 Комплексна автоматизация на кораба
22176 * Техническо обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000 волта
22181 Електрозадвижване и електрообзавеждане – 2ч
22182 Корабни електрически централи – 2ч
22183 Автоматизирано управление на корабни уредби и системи – 2ч
22184 Технология, експлоатация и ремонт на корабно електрообзавеждане



22185 * Експлоатация на съвременни корабни системи за управление на главни и спомагателни 
машини

22223 Поддържане на корабното електрообзавеждане – 1ч
22224 Поддържане на корабното електрообзавеждане – 2ч
22320 Автоматизирано управление на корабни уредби и системи
22321 Корабни електроенергийни системи
22322 Електрообзавеждане на морски платформи
22323 Електрозадвижване на сондажни, изследователски и позициониращи уредби и системи
22325 Автоматизирани корабни устройства и системи
22326 Автоматизирани корабни електрозадвижвания
22327 Корабни електрически централи
22329 Корабно осветление
22330 Електротехника
22331 Електрообзавеждане на кораба
22333 Електрически машини
22337 Корабни системи за високо напрежение
22338 Електрозадвижване и електрообзавеждане
22339 Електрически измервания и електротехническа безопасност
22340 Основи на електротехниката
22343 Автоматизирани електрозадвижвания
22348 Електрически измервания
22349 Техническо обслужване и ремонт на корабното електрообзавеждане
22350 Теоретична електротехника
22351 Силова електроника
22352 Силови електронни преобразуватели
22353 Електромеханика
22357 Техническо обслужване и ремонт на корабното електрическо и електронно обзавеждане
22358 Програмируеми логически контролери
22359 Възобновяеми електрически източници и енергийна ефективност
22360 Теория на електрическите вериги
22411 Приложна електротехника и измервания
22611 Електрозадвижване на специализирани плаващи обекти
22612 Корабни електроенергийни станции на плаващи обекти с голяма мощност
22613 Автоматизация на плаващи обекти за усвояване на океана
22614 Експлоатация, ремонт и безопасност в специализираната корабна електроника
22621 Елекропропулсивни уредби на системи за динамично позициониране
22622 Интегрирани системи за мониторинг, контрол и диагностика на корабите
22623 Програмируеми логически контролери в ЕОК
22711 Електрически апарати – (713)

22712 Електрически машини – (713)

22721 Автоматизирани корабни системи
22722 Корабна силова електроника и преобразуватели
22731 Корабни електроенергийни системи
22732 Корабни електрозадвижвания



22734 Корабни навигационни и комуникационни системи
22742 Комплексна автоматизация на кораба
22743 Корабни компютърни мрежи и програмируеми логически контролери
22744 Техническо поддържане и ремонт на корабното електрообзавеждане
22841 Електрозадвижване в мехатрониката

22842 Експлоатация на електрически системи в мехатрониката

22901 Сигурност на електроенергийни системи
22801 Микро машини

Кат. 23 – ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА

23110 Машинни елементи и палубни механизми – (113)

23145 Приложна механика
23146 Техническа механика и инженерна графика – (111,114)

23149 Динамично позициониране на морски съоръжения и кораби
23150 Експериментална хидродинамика
23151 Компютърно моделиране на процеси в океанското инженерство
23152 Методи и средства за изследвания в океанското инженерство
23153 Мониторинг на морската среда
23154 Морска хидродинамика
23155 Нефто-газов потенциал на Черноморския регион
23157 Подводни технологии и съоръжения за добив на морски суровинни ресурси
23158 Проектиране на морски инженерни съоръжения
23159 Търсене, проучване, добив и транспорт на въглеводородни ресурси в морските акватории
23160 Управление на океанографска информация
23164 CAD системи в корабното проектиране
23165 Информационни системи в експлоатацията на кораба
23166 Основи на конструирането и CAD системи
23167 Елементи на мехатронните системи
23168 Теоретични основи на машините за прототипиране и обработка
23169 Моделиране и симулиране на мехатронни системи
23284 Теория и устройство на кораба – (113)

23356 Оперативна океанография
23361 Теоретична механика
23362 Съпротивление на материалите
23363 Теория на механизмите и машините
23365 Машинни елементи
23366 Машинни елементи и механизми
23367 Техническа механика – (111)

23368 Техническа механика – (113)

23369 Строителна механика
23371 Машинни елементи и палубни механизми – (112)

23373 Инженерна графика – (112)

23374 Инженерна графика – (113)



23375 Инженерна графика (Ф)

23376 Приложна механика, вибрации и шум на кораба
23377 Приложна механика, вибрации и шум на морските съоръжения
23381 Въведение в океанското инженерство
23382 Океанология
23383 Морски инженерни съоръжения
23384 Експлоатация на морските съоръжения
23385 Подводни технологии
23481 Механика на флуидите
23482 Механика на морското вълнение
23483 Теория и устройство на кораба – (111)

23583 Теория и устройство на кораба – (105)

23484 Теория и устройство на кораба – (112)

23485 Морски енергийни и суровинни ресурси
23486 Осигуряване на мореходността на кораба – (111, 113)

23487 Осигуряване мореходността на кораба – (112)

23489 Леководолазна подготовка
23490 Противопожарна подготовка
23492 Контрол на състоянието, поддържане на безопасността и действие при аварийни ситуации
23493 Контрол на мореходността на кораба
23494 Динамика на морските съоръжения
23495 Диферент, устойчивост и напрежения в корпуса
23496 Синтез кинематика и динамика на роботи
23497 Теоретична механика I част 

23498 Теоретична механика II част
23584 Теория и устройство на кораба – (114)

23714 Общо устройство и стабилност на кораба

Кат. 24 – КОРАБОРЕМОНТ

24076 Познания по опазване на морската среда – (111)

24121 Базова инженерна практика – (112)

24122 Технологично-инженерна практика
24123 Тренажорно-ремонтна практика
24401 Материалознание – (112)

24402 Материалознание – (119)

24403 Техническа химия – (112)

24404 Технология на машиностроителните материали – (112)

24405 Поддържане и ремонт на кораба – (111)

24406 Техническо обслужване и ремонт на кораба – (112)

24407 Технология на корабното машиностроене – (119)

24408 Организация и ръководство на техническата експлоатация и ремонта – (маг.)

24409 Организация на технологичните процеси в корабното машиностроене – (маг.)

24410 Материалознание и технология на машиностроителните материали



24411 Техника за безопасност и организация на труда при ремонтно-възстановителни работи – (119)

24412 Подводно заваряване и ремонт
24413 Техническа химия – (111)

24414 Технология на машиностроителните материали – (119)

24415 Машиностроителни материали и технологии за възстановяване – (маг.)

24416 Техническо обслужване и ремонт на кораба – (119)

24417 Инженерно-технологично поддържане на кораба – (102)

24418 Инженерно-технологично поддържане на кораба – (112)

24419 Инженерно-технологично поддържане – (116)

24420 Управление на кораборемонтните предприятия
24605 Поддържане и ремонт на кораба – (611)

24901 Екологични аспекти на националната сигурност
24876 Екология

Кат. 25 – МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА

25101 Изследване на операциите (110,122,126)

25102 Дискретни структури
25444 Математически анализ част първа
25445 Математически анализ част втора
25446 Математически анализ част трета – (112)

25447 Физика
25448 Моделиране и статистическа обработка на експериментални данни
25449 Математически анализ част трета – (113)

25450 Линейна алгебра и аналитична геометрия
25455 Моделиране и статистическа обработка на експериментални данни от КЕУ
25463 Линейна алгебра
25464 Математически анализ
25465 Дискретна математика
25466 Теория на вероятностите и математическа статистика
25467 Математика - първа част – (112,113)

25468 Математика - втора част – (112,113)

25469 Математика - трета част – (112)

25470 Математика - трета част – (113)

Кат. 26 – ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

26112 Компютърни мрежи I част
26113 Компютърни мрежи II част
26114 Предаване на данни и компютърни комуникации I част
26115 Предаване на данни и компютърни комуникации II част
26116 Операционни системи I част
26117 Операционни системи II част
26118 Операционни системи III част
26119 Операционни системи IV част
26120 Компютърна архитектура и хардуер (Организация на компютъра и компютърни архитектури)



26121 Компютърна периферия
26122 Учебна практика – I част
26123 Учебна практика – II част
26124 Основи на WEB дизайна
26125 Основи на компютърните технологии и комуникации
26126 Windows операционни системи
26127 Основи на обектно ориентираното програмиране
26128 UNIX и Linux операционни системи
26129 Проектиране и администриране на база данни
26130 Тестване на уязвимости (Penetration Testing)

26131 Курсов проект от дисциплина от 2ри или 3ти семестър
26132 Курсов проект от дисциплина от 4ти или 5ти семестър
26133 Бази данни: Big Data

26134 Теория на информацията и защита от грешки
26135 Администриране на UNIX и Linux операционни системи
26136 Автоматизирани системи за управление на войските
26137 Правила за прилагане на сила
26161 Информатика
26162 Информационна сигурност
26163 Информационна сигурност във водния транспорт
26164 Статистика
26165 Информационни технологии
26166 Информационни технологии в Интернет
26167 Информационни технологии в компютърните мрежи
26168 Информационни технологии в транспорта
26169 Управленски информационни системи и международни бизнес комуникации в транспорта
26170 Майсторски клас – (122) Оптимизиране на търсещи машини в Интернет (SEO)

26171
Информационни технологии в транспорта и информационни системи за управление на 

материалните активи
26180 Бизнес изчисления
26181 Теория на информатиката
26194 Имитационно моделиране на транспортни системи
26195 Информационни системи за управление на корабоплаването
26266 Информационни технологии в Интернет (computer added engineering)

26301 Администриране на бази данни I част
26302 Администриране на бази данни II част
26303 Администриране на бази данни (магистри)

26309 IP телефония I част
26310 IP телефония II част
26311 Защита на информационните системи I част
26312 Защита на информационните системи II част
26313 Операционни системи – администриране на услуги
26314 Програмни системи за компютърни презентации



26315 Програмни системи за математическо моделиране
26316 Разпределени системи и системи за компютърна виртуализация I част
26317 Разпределени системи и системи за компютърна виртуализация II част
26318 Системи за управление на процесите във водния транспорт
26319 Информационни ресурси
26320 Обектно ориентирано програмиране
26321 Програмни технологии в интернет
26415 Програмни системи за математическо моделиране (applied mathematics)

26701 Мрежова сигурност I част
26702 Мрежова сигурност II част
26703 Мениджмънт на киберсигурността
26704 Компютърна сигурност
26705 Защита на базите от данни
26706 Криптография и криптоанализ
26707 Методи и средства за автентикация
26708 Системи за физическа защита
26709 Нормативна уредба в киберсигурността
26710 Кибервойна и киберотбрана
26711 Надеждност на компютърните системи и мрежи
26712 Курсов проект по избор
26713 Основи на киберсигурността
26714 Киберсигурност
26715 Методика на научните изследвания и подготовка на дипломен проект
26716 Администриране на Windows операционни системи
26717 Въведение в компютърните мрежи
26718 Компютърни мрежи: Routing and Switching

26719 Компютърни мрежи: Scaling Networks

26720 Компютърни мрежи: Connecting Networks

26721 Основи на администрирането на UNIX и Linux операционни системи
26722 WEB програмиране
26901 Основи на киберзащитата
26902 Работа с текстообработка и програми за визуализация
26903 Управление на киберсигурността
26904 Софтуерно инженерство
26905 Системи за наблюдение и контрол на достъпа
26906 Системи за виртуализация
26907 Програмиране за мобилни устройства
26908 Основи на мрежовата сигурност
26909 Софтуерна сигурност и реинженеринг
26910 Сигурност на базите данни
26911 Методи и средства за автентикация
26912 Компютърно управление в транспортните системи
26913 Форензика и управление на риска в киберсигурността



26914 Одит и сертифициране на киберсигурността
26915 Защита на WEB базирани системи
26916 Програмиране и сигурност за мобилни устройства
26917 Управление на инцидентите в киберсигурността
26918 Етично хакерство
26919 Комуникационно и информационно осигуряване в БА
26920 Криптографски мрежи в БА и НАТО
26921 Анализ и управление на информационната сигурност
26922 Организация и функциониране на КИС ЩИТ
26923 Специализираща практика в ИКТ-фирми

Кат. 32 – ДЕПАРТАМЕНТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

32014 Основи на военното право и нормативната уредба на ВС
32015 Правни аспекти на туристическите услуги
32016 Нормативна уредба за киберсигурност в НАТО, ЕС и БА
32206 Експлоатация на морските пространства и сигурност на корабоплаването (ISPS Code)

32210 Експлоатация на морските пространства
32211 Международна и национална регулация на търговското корабоплаване
32212 Международна и национална регулация на търговското корабоплаване – ниво управление
32220 Експлоатация на морските пространства (International Maritime Conventions)

32245 Писмена и вербална комуникация
32545 Писмена и вербална комуникация (105)

32252 Съвременни методи за комуникация
32552 Съвременни методи за комуникация (105)

32559 Техники за лична защита
32560 Плуване
32561 Специализиран ръкопашен бой
32562 Физическа подготовка
32563 Физическа подготовка и спорт - Ф
32564 Физическо възпитание и спорт
32565 Физическо възпитание и спорт - Ф
32566 Танци
32567 Спорт и култура
32569 Спортни игри
32570 Баскетбол и волейбол
32901 Български език (ПГ)

32902 Английски език (ПГ)

32903 Математика (ПГ)

32904 Физика (ПГ)

32905 Организация на учебния процес (ПГ)

32906 Специализиран английски език (ПГ)

Кат. 33 - Военномедицинска академия

33001 Организация и тактика на медицинската служба (ОТМС)



33002 Превантивна военна медицина
33003 Военномедицинско снабдяване
33004 Военномедицинска администрация и мениджмънт
33005 Военномедицинска експертиза
33006 Военна хирургия
33007 Военна терапия
33008 Военна токсикология
33009 Военна радиология
33010 Военна реанимация
33011 Управление на ресурсите

Кат. 34 - Практическа подготовка

34601 Лидерски лагер
34602 ЛВД
34603 Практико-приложни занятия по ИС "Логистика на БА"

34604 Тренажорна подготовка

34605 Тренажорно-ремонтна практика
34606 Технологично-инженерна практика
34607 Специализираща практика
34609 Психо-физиологични изследвания
34610 Морски лагер
34611 Учебна практика
34612 Стаж
34613 Гребно-ветроходен поход
34614 Дебати
34615 Интензивен курс по подготовка за изпълнение на полицейски функции

34616 Учебна практика и стаж 


