
Номерата на класните отделения се формират по следния метод 

 

A BB – CC D  

 

А -> форма на обучение 

BB -> специализация или специалност 

CC -> година на прием (числата от 0 до 9, или 20 до 99 в зависимост от годината на прием) 

D -> номер на група ( от 1 до 9) 

 

Пример: 

 

122 – 212  -- редовно обучение ОКС „Бакалавър“ , специалност Информационни и комуникационни 

технологии, прием 2021 година, втора група 

 

 

 

Форма на обучение и ОКС 

1 - редовно обучение - ОКС „бакапавър" 

2 - редовно обучение - ОКС „бакалавър" (обучение на английски език) 

3 - задочно обучение - ОКС „бакалавър" 

4 - редовно обучение - ОКС „магистьр" след бакалавър по същата специалност 

5 - редовно обучение - ОКС „магисгьр" след бакалавър или магистьр по друга специалност 

6 - задочно обучение - ОКС „магистьр" след бакалавър по същата специалност 

7 - задочно обучение - ОКС „магистьр" след бакалавър или магистьр по друга специалност 

8 - задочно обучение - ОКС „магистьр" след бакалавър по същата специалност  (обучение на английски 

език) 

 

Специализации 

01 Корабоводене за ВМС 

02 Корабни машини и механизми (КММ) за ВМС 

03 Военноморски комуникационни и радиотекнически системи (ВМКРТС) 

04 Професионална квaлификация по военно дело (1 ,5 г.) 

05 Професионaлен бакалавър по военно дело (Зг.) 

06 Медицинско осигуряване на ВС 

07 Офицер от резерва (2год.) 

08 Офицер криерно поле „професионално“ (1 год.) 

09 Военноморска логистика 

10 Кибероперации 

81 Мехатроника 

 

Специалности 

11 Корабоводене 

12 Корабни машини и механизми 

13 Електрообзавеждане на кораба 

14 Експлоатация на флота и пристанищата 

15 Мениджмънт на водния транспорт 

16 Океанско инженерство 

17 Корабна радиоелектроника 

18 Речно корабоплаване 

19 Технология на кораборемонта 

20 Управление на пристанищата 

21 Логистика 



22 Информационни и комуникационни текнологии в морската индустрия / Информационни и 

комуникационни технологии 

23 Корабоплаване 

24 Корабна механика 

25 Океанско инженерство и мениджмънт 

26 Киберсигурност 

27 Мениджмънт на пасажерски кораби 

28 Интелигентни системи в транспорта (Мехат оника) 

29 Корабни комуникационни и навигационни системи 

30 Киберсигурност в транспорта 

31 Национална и регионална морска сигурност 

32 Мениджмънт на националната сигурност 


