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МИСИЯ НА ВВМУ

Подготовка на висококвалифицирани специалисти

за българските ВМС и морската индустрия и научно 

осигуряване на трансформацията на ВМС и развитието

на морския сектор на Република България



ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Обучение на офицери за Въоръжените сили на Р България с висше

военно и гражданско образование

Обучение на морски кадри с висше образование за степени “доктор”,

“магистър” и “бакалавър” за гражданския флот

Следдипломна квалификация на морски кадри

Обучение на офицери от катедра ВМС на Военната академия за степен

“магистър”

Провеждане на научни изследвания в интерес на трансформиращите

се ВМС на Р България и морската индустрия

Професионална подготовка и повишаване на квалификацията на

старшини и матроси



ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ

 Професионално направление „Военно дело“ - обучение на курсанти в специалност

„ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ НА ТАКТИЧЕСКО НИВО”,

специализации КОРАБОВОДЕНЕ, КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ, ВОЕННОМОРСКИ

КОМУНИКАЦИОННИ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ, КИБЕРОПЕРАЦИИ, ВОЕННОМОРСКА

ЛОГИСТИКА, МЕХАТРОНИКА, МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ

 Професионално направление “Транспорт, корабоплаване и авиация” - обучение на

студенти ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в специалности:

КОРАБОВОДЕНЕ, КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА,

РЕЧНО КОРАБОПЛАВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФЛОТА И ПРИСТАНИЩАТА, МЕНИДЖМЪНТ НА

ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ, КОРАБОПЛАВАНЕ, ЛОГИСТИКА, ТЕХНОЛОГИЯ НА КОРАБОРЕМОНТА,

ОКЕАНСКО ИНЖЕНЕРСТВО

 Професионално направление “Комуникационна и компютърна техника” - обучение на

студенти ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в специалности:

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, КИБЕРСИГУРНОСТ



 Рамков договор за сътрудничество с Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“ 
от 2014 г.

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

• Да се изгради среда за сътрудничество и насърчаване на обмена на 

опит и взаимодействие между техните преподаватели, 

административен персонал и обучаеми

• Да осигурява стратегическа платформа за съвместни програми в 

рамките на образованието и иновациите

• Да осигурява форум за стратегически дискусии между ръководствата 

на страните относно образователната политика и практика

• Да организират съвместни програми, да се подпомагат в подготовката и 

изпълнението на европейски проекти, да организират съвместни 

конференции, семинари и визити

• Да осъществяват взаимодействие при изпълнението на образователни 

и квалификационни проекти



 Меморандум за сътрудничество с Професионална гимназия по морско корабоплаване и 
риболов “Свети Никола”, гр. Бургас от 2018 г.

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ВВМУ предприе шефство над една пилотна паралелка (26 ученици), в която се 

обучават корабоводители и корабни механици с активно участие от страна на ВВМУ. 

Те ще използват нашата учебно-материална база, а през лятото ще организираме за 

тях морски лагер, морска подготовка и управление на безпилотни летателни 

средства. Възпитаниците на ПГМКР от тази паралелка ще продължават директно 

образованието си във ВВМУ.



 Проект за разкриване на професионално обучение по речно корабоплаване

Предвижда се закупуване на тренажор и сертифициране на обучение корабоводители и 
корабни механици за речното корабоплаване.

 Етап на проучване за разкриване на Военноморски лицей, вкойто да се набляга на 
обучение по лидерство, морско дело, компютърни науки, чужд език и морски спортове.

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ



Подкрепа към бъдещата професионална гимназия по рибарство в гр. Созопол

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ има готовност да се включи в проект като 

предвижда да се изгради среда за сътрудничество и насърчаване на 

обмена на опит и взаимодействие между преподаватели, 

административен персонал и обучаеми и да осъществяват 

взаимодействие при изпълнението на образователни и 

квалификационни проекти




