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З А П О В Е Д
НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ 

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

06 октомври 2021 г. № РД-02-1161 гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ:Относно  обявяване на „Правилник за прилагане на системата
за  натрупване  и  трансфер  на  образователни  кредити  в  НВУ
„Васил Левски”.

Висшите училища се ползват с академична автономия. Академичното
самоуправление  се  изразява  в  право  на  висшето  училище  да  урежда
устройството  и  дейността  си  в  собствени  правилници  в  съответствие  със
Закона за висшето образование.

На  основание  чл.  23,  ал.  6,  т.  11  от  Правилника  за  устройството  и
дейността на НВУ „В. Левски”,  чл.  5 ал.  4,  от Правилника за работата  на
Академичния съвет на НВУ „В. Левски”, решение на Академичния съвет на
НВУ „Васил Левски” с протокол №165/22.12.2020 г., както и на основание
чл.  55,  ал.  4  от  Закона  за  отбраната  и  въоръжените  сили  на  Република
България,

З А П О В Я Д В А М:
1.  Отменям  „Правилник  за  натрупване  и  трансфер  на  образователни

кредити в НВУ „Васил Левски“, приет на заседание на Академичния съвет
на НВУ „Васил Левски” с протокол №31/14.12.2004 г., изменен, допълнен с
решения  на  Академичния  съвет  №42/26.02.2010  г.,  №89/25.03.2014  г.  и
обявен със заповед №РД-01-311/01.04.2014 г.

2.  Отменям  „Система  за  натрупване  и  трансфер  на  образователни
кредити в НВУ „Васил Левски“, приета на заседание на Академичния съвет
на НВУ „Васил Левски” с протокол №31/14.12.2004 г., изменена, допълнена
и обявена със заповед №РД-01-311/01.04.2014 г.

3.  Обявявам „Правилник  за  прилагане  на  системата  за  натрупване  и
трансфер  на  образователни  кредити  в  НВУ  „Васил  Левски”,  приет  на
заседание на Академичния съвет на НВУ „Васил Левски” №165/22.12.2020 г.

4. Със заповедта да се запознае целият личен състав на университета.
Заповедта да се публикува във вътрешната информационна система на

НВУ  „Васил  Левски”  или  на  официалната  интернет  страница  на
Университета.

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Заместник-началника
по учебната и научна част на Университета.
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Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществя лично.

ЗА НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ЗАМ.-НАЧАЛНИКЪТ  ПО  АДМИНИСТРАТИВНАТА  ДЕЙНОСТ
НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ПОЛКОВНИК                    П                   ГЕОРГИ КРАЙНОВ

Отдаден със заповед за заместване №РД-02-1125/04.10.2021 г.
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ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник е разработен на основание на
чл. 44а от Закона за висшето образование, Наредба № 21
от  30  септември  2004  г.  на  Министерството  на
образованието  и  науката  за  прилагане  на  система  за
натрупване и трансфер на кредити във висши училища и
чл.  108  от  Правилника  за  устройството  и  дейността  на
Националния военен университет „Васил Левски”. 

Чл. 2. Системата  за  натрупване  и  трансфер  на
образователни кредити на НВУ „Васил Левски” определя
начините  за  натрупване  и  трансфер  на  кредити  в
Университета.

Чл. 3. (1) Системата определя реда за получаване на
кредитен  еквивалент  на  учебните  дисциплини
(задължителни,  избираеми  и  факултативни),  семестри,
години  и  образователно-квалификационни  степени  на
основата на пълната заетост на обучаемите.

(2)  Пълната  заетост  на  обучаемите,  както  и
кредитните еквиваленти се отразяват в учебния план на
специалността.

Чл. 4. Целите на системата за натрупване и трансфер
на образователни кредити в НВУ “Васил Левски” са:

1. осигуряване  на  обучаемите  възможност  за
изборност  на  дисциплини,  учебни  форми  и  форми  на
самостоятелна работа, индивидуални срокове и програми
за обучение;

2. признаване  на  академичните  постижения  на
обучаемите,  чрез използването на единни образователни
кредити и оценки;

3. осигуряване на мобилност на обучаемите, основано
на взаимно признаване на отделни периоди на обучение,
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като  част  от  учебния  план  на  специалността  и
образователно – квалификационната степен като цяло;

4. създаване на условия за реализиране в НВУ „Васил
Левски” на възможност за обучение по втора специалност
и продължаващо обучение.

Чл. 5. Основни  принципи  на  изграждане  и
функциониране на системата за натрупване и трансфер на
образователни кредити са:

1. прозрачност  в  организацията,  управлението  на
учебния процес и учебното съдържание;

2. взаимно доверие в качеството на обучение между
НВУ  „Васил  Левски”  и  партниращите  образователни
институции;

3. академична  мобилност  и  превръщане  на
обучението в НВУ „Васил Левски” в неразделна част от
обучението във Висшите училища в страната и чужбина.

Чл. 6. Работоспособността  на  системата  за
натрупване  и  трансфер  на  образователни  кредити,
придобити в НВУ „Васил Левски” се осигурява от:

1.  информация  за  учебните  планове,  програми  и
постижение на обучаемите;

2. взаимна договореност между НВУ „Васил Левски”,
партниращите образователни институции и обучаемите;

3. използване на образователните кредити за отчитане
на учебната натовареност на обучаемите.

Чл. 7. Кредитът е цифрово изражение на заетостта на
обучаемите,  необходима  за  усвояване  на  определени
знания и умения в процеса на обучение за придобиване на
образователно  –  квалификационна  степен  на  висшето
образование. Кредитите се разпределят по учебни години,
семестри и дисциплини.

Чл.  8. Кредитите  се  придобиват  само  в  основните
звена  на  НВУ „Васил  Левски”  от  обучаеми,  приети  по
законно  установения  ред  във  всички  образователно-
квалификационни  степени  и  форми  на  обучение,
предвидени  в  Закона  за  висшето  образование.
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Признаването  на  кредити,  придобити  в  други  висши
училища  от  НВУ  „Васил  Левски”  се  извършва  в
съответствие с договорите, сключени между тях.

Чл. 9. Кредити се определят за цялата, предвидена в
учебния  план  аудиторна  и  извън  аудиторна  заетост  на
обучаемите по задължителни, избираеми и факултативни
дисциплини,  съобразени  със  спецификата  на  всяка
специалност, в съответствие със системата за натрупване
и трансфер на кредити в НВУ „Васил Левски”.

Чл. 10. Кредитен  еквивалент  за  всяка  учебна
дисциплина  се  присъжда  в  цели  числа  на  обучаеми,
получили  положителна  оценка  не  по-ниска  от  „среден”
(3,00) за усвоени знания и умения, предвидени в учебния
план, чрез изпит или друга форма на оценяване.

Чл. 11. В дистанционна и задочна форма на обучение
се изпълняват изискванията, предвидени в учебния план
по  съответната  специалност,  като  броят  кредити  по
учебни  дисциплини  съответства  на  този  от  редовната
форма на обучение.

Чл. 12. Кредитите  за  всяка  от  задължителните,
избираемите  и  факултативните  учебни  дисциплини  и
кредитите  за  извън  аудиторна  заетост  отразяват
относителната  натовареност  спрямо  общата  годишна
натовареност на обучаемите и се вписват в учебния план
на  специалността  по  образователно-квалификационни
степени.

Чл. 13 (1) Във връзка с прилагането на Европейската
система за трансфер на кредити НВУ „В. Левски" създава
условия и организира изходяща и входяща международна
мобилност на обучаеми и преподаватели.

(2)  При  участието  в  програми  за  международна
мобилност  обучаемите  от  НВУ  „В.  Левски“  могат  да
бъдат  изпратени  от  НВУ  „В.  Левски“  в  чуждестранни
висши учебни заведения,  с  които НВУ „В. Левски“ има
сключен договор за сътрудничество за провеждане на:
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1. част  от  обучението  по  учебния  план  на
специалността  им  в  НВУ  „В.  Левски“  в  чуждестранни
висши учебни заведения;

2.  практическото  обучение  (стажа)  по учебния  план
на  специалността  им  в  НВУ  „В.  Левски“  във  фирми  в
други държави;

3. част от обучението по отделни учебни дисциплини,
според условията на конкретната програма за мобилност.

(3) Международната мобилност на преподаватели от
НВУ „В. Левски“ обхваща участие в проекти и програми
за мобилност, във връзка с които се предвижда изпращане
и гостуване в чуждестранни университети за изнасяне на
кратки лекционни курсове, извършване на мониторинг на
изпратените на обучение студенти и курсанти и др.

(4) НВУ „В. Левски“ организира и провежда входяща
международна мобилност,  като  приема  и  осъществява
частично  обучение  по  отделни  учебни  дисциплини  или
семестри на чуждестранни студенти.

(5) Частично обучение на чуждестранни студенти се
осъществява  на  английски  език,  по  специално
организирани за всеки семестър и учебна година модули
от учебни дисциплини.

(6) НВУ „В. Левски“ осигурява възможност приетите
по  входяща мобилност  чуждестранни  студенти  да
изучават учебни дисциплини, да полагат изпити по тях и
да  придобиват  не  по-малко  от  30  кредита  за  един
семестър.

(7)  В  рамките  на  входящата  мобилност  НВУ  „В.
Левски“  осигурява  възможности,  приема  и  организира
изнасяне  на  лекционни  курсове  от  чуждестранни
преподаватели.
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ГЛАВА ВТОРА
ОРГАНИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И КООРДИНИРАНЕ

МОБИЛНОСТТА НА ОБУЧАЕМИТЕ

Чл.  14. За  разрешаване  на  административни  и
академични въпроси и за консултиране на обучаемите по
условията и реда за прилагане на системата за натрупване
и трансфер на образователни кредити, придобити в НВУ
„Васил Левски” се определят:

1. университетски координатор;
2. факултетен  координатор  (координатор  на

основното звено);
3. катедрен координатор;
4. комисии  в  основните  звена  по  признаване  на

образователни кредити.
Чл. 15. Университетският координатор по системата

за  натрупване  и  трансфер  на  образователни  кредити  се
избира от Академичния съвет.

Той отговаря за:
1. прилагане  на  принципите  и  механизмите  на

системата  за  натрупване  и  трансфер  на  образователни
кредити  в  НВУ „Васил  Левски”  и  по  договори  за
вътрешно и международно сътрудничество;

2. подготовка, издаване, разпространение и обмен на
информационни  пакети  между  НВУ „Васил  Левски”  и
партниращите образователни институции;

3. предоставяне  на  информация  на  обучаемите  по
прилагане и функциониране на системата за натрупване и
трансфер на образователни кредити;

4. подпомагане  дейността  на  органите,  прилагащи
системата  за  натрупване  и  трансфер  на  образователни
кредити в основните звена;

5. подготовката на договорите за обучение;
6. поддържане  на  договорните  отношения  с

Националната  агенция  и  Европейската  комисия  за
признаване на дипломите;
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7. съгласуване  на  дейността  на  координаторите  на
основните звена.

Чл. 16. Факултетният координатор (координаторът на
основното звено) по системата за натрупване и трансфер
на образователни кредити се избира от факултетния съвет
(съвета на основното звено).

Той отговаря за:
1. осъществяване на контактите между академичния и

административния  състав  на  основното  звено и
обучаемите;

2. предоставяне  на  обучаемите  информационни
пакети, получени от партниращите висши училища;

3. разясняване  процедурите  и  документите  за
академично признаване;

4. подпомагане  на  обучаемите  при  попълване  на
необходимите документи (формуляри за кандидатстване,
договори за обучение, академични справки и др.);

5. насочване на обучаемите при съставяне на план за
обучение,  като  съчетава  академичните  изисквания  и
индивидуалния интерес;

6.  осъществяване на връзката между изпращащата и
приемащата образователни и институции;

7.  съставяне  на  частта  от  информационните  пакети,
отнасящи се до факултета (основното звено);

8. съгласуване  дейността  на  катедрените
координатори;

9. интегрирането на пристигащите обучаеми.
Чл.  17. Катедреният  координатор  по  системата  за

натрупване  и  трансфер  на  образователни  кредити  се
избира от катедрен съвет.

Той отговаря за:
1.  осъществяване на контактите между академичния

състав на катедрата и обучаемите;
2. предоставяне  на  обучаемите  информационни

пакети, получени от партниращите висши училища;
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3.  разясняване  на  процедурите  и  документите  за
академично признаване;

4.  подпомагане  на  обучаемите  при  попълване  на
необходимите документи (формуляри за кандидатстване,
договори за обучение, академични справки и др.); 

5. насочване на обучаемите при съставяне на план за
обучение,  като  съчетава  академичните  изисквания  и
индивидуалния интерес;

6.  съставяне  на  частта  от  информационните  пакети,
отнасящи се до катедрата;

7. информираността на състава на катедрата относно
системата  за  натрупване  и  трансфер  на  кредити  и
измененията й;

8. поддържане на постоянен контакт с обучаемите от
специалността, за която отговаря катедрата, намиращи се
на обучение в приемаща образователна институция;

9. интегрирането на пристигащите обучаеми.
Чл. 18 Отговорниците  на  учебни

програми/дисциплини  разработват  съответно
информационни пакети и ги предоставят на катедрените
координатори.

Чл. 19. Факултетните съвети (съветите на основните
звена)  избират  за  срока  на  мандата  си  комисия  по
признаване на образователни кредити в състав:

Председател: Факултетният  координатор
(координаторът на основното звено).

Членове:  Катедрените  координатори  и  длъжностни
лица,  отговарящи  за  административното  обслужване  на
обучаемите.

Чл. 20. Факултетната  комисия  (комисията  на
основното  звено)  по признаване  на  образователни
кредити:

1. признава  кредити,  придобити  в  друго  висше
училище;

2. признава  кредити  по  сходни  дисциплини,
придобити от друга специалност;
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3. присъжда кредити за знания и умения, придобити в
системата на продължаващото обучение;

4. признава отделни периоди на обучение като част от
учебен план на специалността;

5. признава  образователно  –  квалификационни
степени, придобити в други висши училища;

6.  трансферира и признава,  съобразно националните
критерии,  получените  оценки  във  висши  училища  в
чужбина;

7. решава  други  въпроси,  свързани  с
функционирането на системата за натрупване и трансфер
на образователни кредити.

Чл. 21. Факултетната  комисия  (комисията  на
основното  звено)  по  признаване  на  образователни
кредити  заседава  веднъж  месечно,  като  заседанията  се
провеждат всяка втора седмица от месеца. Решенията от
заседанието се  вземат най-малко при 50%-но присъствие
на членовете на комисията. 

ГЛАВА ТРЕТА
ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ

МОБИЛНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО

Чл.  22. Органът,  отговарящ  за  учебната  дейност  и
комисиите по информационна дейност към Университета
и  основните  звена  ежегодно  до  1  септември изготвят  и
актуализират  информационния  пакет  на  български  и
английски  език  и  организират  разпространението  на
информационните пакети до партниращите институции в
печатен  и  електронен  формат  в  сайта  на  Университета,
като  спазват  изискванията  на  Закона  за  защита  на
класифицираната  информация  и  Списъка  на
информацията  класифицирана  като  служебна  тайна  в
Министерството на отбраната, структурите подчинени на
Министъра на отбраната и БА.
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Чл. 23. Информационният пакет съдържа:
1. за Университета:
а) име и адрес;
б) академичен календар;
в) университетски координатор;
г) общо описание на Университета;
д) процедура за записване.
2. обща практическа информация:
а) официална информация за Република България;
б) стойност на обучението и издръжката;
в) настаняване;
г) здравеопазване и здравно осигуряване, медицински

служби и здравна застраховка;
д) учебна  база,  библиотеки,  специализирани

кабинети, лаборатории и др.;
е) друга полезна информация;
ж) извънкласни дейности и възможности за почивка и

развлечение.
3. за факултета (основното звено):
а) общо  описание  и  информация  за  факултета

(основното звено) и специалностите;
б)  квалификационни характеристики и  структура  на

учебните планове.
4. за катедрата
а) общо  описание,  информация  за  катедрата,

специалностите и обща характеристика на всички учебни
дисциплини;

б) описание на учебните дисциплини – задължителни,
факултативни  или  избираеми,  преподаватели,  които
осъществяват  обучението,  методи  на  преподаване  и
учене,  оценяване,  език  на  преподаване,  брой
образователни кредити.

5. речник на използваните термини.
Чл. 24. (1) Присъдените  на  обучаемите  кредити

задължително  се  вписват  в  основните  документи,
издавани от Университета.
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(2) За  резултатите  от  обучението  се  издава
Академична  справка  на  английски  език,  която  се
подписва  от  началника  на  НВУ  „В.  Левски“.
Академичната  справка  се  изготвя  в  два  екземпляра  -
единият се съхранява във факултета, провел обучението,
а другият се дава на чуждестранният студент.

Чл. 25 (1) Признаването на образователни кредити на
обучаеми  от  НВУ  „В.  Левски”  взели  участие  в
международни  програми  за  мобилност  се  осъществява
посредством  представяне  на  академична  справка,
издадена  от  чуждестранното  висше  учебно  заведение,
придружена с лицензиран превод на български език.

(2)  Присъдените  кредити  на  обучаеми  от  НВУ  „В.
Левски“  взели  участие  в  международни  програми  за
мобилност се признават и трансферират като кредити по
аналогични  или  сходни  задължителни,  избираеми  или
факултативни  учебни  дисциплини  или  кредити  от
практики (стажове) от учебния план на специалността на
обучаемите в НВУ „В. Левски“.

(3) В случаите на признаване на кредити, обучаемите
се записват в следващ курс при наличие на необходимия
общ брой кредити (30 кредита за семестър и 60 кредита за
година). Обучаемите се задължават да положат невзетите
изпити  от  текущият  семестър  в  рамките  на  следващата
учебна  година  след  изготвяне  на  изравнителен  учебен
план  от  началника  (ръководителя)  на  катедрата
провеждаща  обучението  по  учебния  план  на
специалността им.

Чл. 26. В  академичната  справка  и  европейското
дипломно приложение заедно с оценката по шестобалната
система  се  вписват  съответствията  й  по  скалата  ECTS,
както следва:
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ECTS
оценка

Оценка съгласно ЗВО

A
ОТЛИЧЕН  (6,00)  –  отлично  представяне  (с
възможни незначителни пропуски и грешки)

B
МНОГО ДОБЪР (5,00) – над средното ниво, но
с някои пропуски и грешки

C
ДОБЪР (4,00) – средно ниво на постижение с
известен брой съществени пропуски и грешки

D, E
СРЕДЕН  (3,00)  –  приемлив,  но  с  много
сериозни пропуски и грешки

FX, F

СЛАБ  (2,00)  –  необходима  е  допълнителна
работа  преди  да  може  да  се  постави
положителна  оценка  (не  се  присъждат
кредити)

Чл. 27. НВУ  „В.  Левски“  издава  диплома  за
завършена  образователно-квалификационна  степен  на
обучаемите,  използващи  системата  за  натрупване  и
трансфер  на  образователни  кредити,   изпълнили
задълженията си по учебен план в Университета.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ФОРМИРАНЕ НА КРЕДИТЕН ЕКВИВАЛЕНТ

Чл. 28. Кредити се определят за цялата предвидена в
учебния  план  аудиторна  и  извънаудиторна  заетост  по
задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

Чл. 29. Пълната заетост на обучаемите се формира от
аудиторната  и  извънаудиторната  заетост,  като  делът  на
аудиторната  заетост  не  може  да  бъде  повече  от
половината на пълната заетост.

Чл. 30. Съотношението  на  аудиторната  и
извънаудиторната заетост се определя в учебния план на
специалността,  като  се  съобразява  с  изискванията  за
хорариум, съгласно Наредбата за държавните изисквания
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за придобиване на висше образование на образователно-
квалификационна  степен  “бакалавър”,  “магистър”  и
„специалист”, и Наредбата за държавните изисквания за
придобиване на висше образование по специалностите от
професионално  направление  „Военно  дело”  на
образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

Чл. 31. Аудиторната заетост включва всички учебни
форми,  които  се  провеждат  под  ръководството  на
преподавател:  лекции,  семинари,  аудиторни  и
лабораторни  упражнения,  практически  занятия,  учебни
практики и стажове, изпити и други.

Чл. 32. Извънаудиторната  заетост  включва  –
самостоятелна  работа,  разработване  на  курсови  и
дипломни  проекти,  отчети  и  протоколи  от  лабораторни
упражнения,  подготовка  за  семестриални  и  държавни
изпити и др.

Чл. 33. Един кредит се присъжда за 25-30 часа пълна
заетост на обучаемите по решение на катедрения съвет.

Чл. 34.  Кредитният  еквивалент  на  работа  по
разработване на курсов проект КП=10 часа да бъде не по-
вече от 20 часа. 

, където

Кр е кредитният еквивалент;
=Л+У – часове аудиторна заетост;

ИАЗ=СР+КС+И+КП+ДР -  часове  извън  аудиторна
заетост;

СР=0,67xАЗ – часове за самостоятелна работа;
КС=0,1xАЗ - консултации (работа с преподавател);
КП=10  часа  –  работа  по  разработване  на  курсов

проект;
ДР=ПМ+Пкл+ПЛп+ВН+К+НВП – друга заетост;

Другата  заетост  ДР  са  часове  за  извънаудиторна
заетост  формирани  от  други  мероприятия  и  дейности,
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специфични  за  отделите  учебни  дисциплини.  Тази
заетост,  както  и  отделните  съставляващи  я  елементи
могат да отсъстват; 

ПМ –  пеши  маршове  –  до  30  часа  на  семестър,  би
следвало  да  се  предвидят  за  дисциплини  от  военно-
специалната подготовка;

Пкл – подготовка за полагане на военна клетва – до
30  часа  на  семестър,  би  следвало  да  се  предвидят  за
учебни дисциплини по лидерска подготовка;

ПЛп – практическа лидерска подготовка – до 45 часа
на  семестър,  би  следвало  да  се  предвидят  за  учебни
дисциплини по лидерска подготовка;

ВН  –  вътрешен  наряд  –  до  48  часа  на  семестър  –
следва да се предвидят за учебни дисциплини от базовата
военна подготовка;

К – подготовка и застъпване във въоръжен наряд;
НВП  –  часовете,  които  са  в  хорариума  на  учебния

план  и  са  обособени  в  Учебната  програма  за  Начална
военна подготовка да  се смятат за  аудиторна заетост за
съответните  академични  дисциплини,  а  часовете  по
Устава  на  ВС,  Строева  подготовка,  Противопожарна
подготовка  и  Военномедицинска  подготовка да  се
предвидят като извънаудиторна учебна заетост за учебни
дисциплини  по  тактическа  и  тактико-специална
подготовка.

Към  друга  заетост  ДР  могат  да  се  прибавят
обосновано  часове  от  мероприятия  и  дейности
специфични за специалност или специализация, факултет
или катедра.

 – часове за подготовка на изпити;

ЧЕК – часове за единичен кредит (от 25 до 30);
Л – часове лекции;
У – часове упражнения.
Часовете   извън  аудиторна  заетост,  маркирани  със

квадратни скоби могат да са със съдържание (часове) или
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без  такова,  ако  не  са  специфични  за  дадена  учебна
дисциплина.

Чл. 35.  Кредитните еквиваленти се  закръгляват към
цяло число, като:

1.  Еднаквите  учебни  дисциплини  с  един  и  същ
хорариум, изучавани по различни учебни планове в НВУ
„В.  Левски”  независимо  от  формата  на  обучение,
придобиват  един  и  същ  кредитен  еквивалент,
формирането на който се отразява в учебните програми
като за редовно обучение. 

2. Общият брой на кредити за семестър е 30, като за
обучаващи се по единен учебен план, съгласно Наредбата
за  държавните  изисквания  за  придобиване  на  висше
образование  по  специалностите  от  професионално
направление  „Военно  дело”  на  образователно-ква-
лификационна степен “бакалавър”,  може да  е  повече от
30.

3.  Общият брой  на  кредити  за  година е  60,  като  за
обучаващи се по единен учебен план, съгласно Наредбата
за  държавните  изисквания  за  придобиване  на  висше
образование  по  специалностите  от  професионално
направление  “Военно  дело”  на  образователно-
квалификационна степен “бакалавър”,  може да  е  повече
от 60.

Чл. 36. Кредитните  еквиваленти  се  обсъждат  и
приемат  от  научните  звена  по  реда  за  приемане  на
учебните планове.

ГЛАВА ПЕТА
НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ

Чл. 37. Броят кредити, необходим за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър” след
средно  образование,  е  240,  като  10  от  тях  са  за  всеки
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успешно  издържан  държавен  изпит  или  защитена
дипломна работа.

Чл. 38. За  придобиване  на  образователно-
квалификационна степен „бакалавър”,  след придобиване
на степен „специалист”, са необходими не по-малко от 60
кредита  по  учебен  план,  като  10  от  тях  са  за  успешно
издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.

Чл. 39. За  придобиване  на  образователно-
квалификационна  степен  “магистър”  след  придобита
степен  „бакалавър”  по  същата  специалност  са
необходими не по-малко от 60 кредита по учебен план,
като 15 от тях са за  успешно издържан държавен изпит
или защитена дипломна работа.

Чл. 40. За  придобиване  на  образователно-
квалификационна  степен  “магистър”  след  придобита
степен „бакалавър” или „магистър” по друга специалност,
необходимият брой кредити се определят, както следва:

1.  първоначално признаване на 180 кредита,  като се
изисква присъждане на 120 кредита по учебен план при
срок на обучение четири семестъра;

2.  първоначално признаване на 150 кредита,  като се
изисква присъждане на 150 кредита по учебен план, при
срок на обучение пет семестъра.

Чл. 41. Признаването  на  първоначално  получените
кредити  се  извършва  от  комисията  по  признаване  на
образователни кредити на основното звено.

При  невъзможност  за  първоначално  натрупване  на
посочените  количества  образователни  кредити,
комисията определя необходимите приравнителни учебни
дисциплини със съответната пълна натовареност,  форма
на  контрол  и  кредитен  еквивалент,  като  същите  се
включват в договора за обучение.

Чл. 42. Обучаемите придобиват право на обучение по
втора  специалност  в  НВУ  „Васил  Левски”  след
натрупване на 60 кредита по първата специалност.

20



Чл. 43. При обучение по втора специалност от същата
област  на  висшето  образование  за  придобиване  на
образователно-квалификационна  степен  „бакалавър”  от
първата  специалност  се  признават  не  повече  от  140
кредита и се изисква присъждане на още не по-малко от
100 кредита по втората специалност.

Чл. 44. При обучение по втора специалност от друга
област  на  висшето  образование  за  придобиване  на
образователно-квалификационна  степен  „бакалавър”  се
изисква присъждане на 240 кредита.

Чл. 45. При съкратен календарен срок на обучение се
допуска еднократно трансфер до 60 кредита в следващата
учебна година.

Чл.  46.  Кредитният  еквивалент  на  единния  учебен
план  за  обучение  на  курсанти,  съгласно  Наредбата  за
държавните  изисквания  за  придобиване  на  висше
образование  по  специалностите  от  професионално
направление  „Военно  дело”  на  образователно-ква-
лификационна степен „бакалавър” може да е по-голям от
240.

Чл.  47.  В  единния  учебен  план  се  разработва
приложение,  включващо  учебните  дисциплини  със
съответната пълна учебна заетост и кредитен еквивалент
за  специалностите  от  професионално  направление
„Военно дело” и съпътстващата гражданска специалност
съобразено  с  изискванията  за  хорариум,  съгласно
Наредбата за държавните изисквания за придобиване на
висше  образование  на  образователно-квалификационна
степен  „бакалавър”,  „магистър”  и  „специалист”,
Наредбата за държавните изисквания за придобиване на
висше  образование  по  специалности  от  професионално
направление  „Военно  дело”  на  образователно-
квалификационна  степен  “бакалавър”  с  отчитане  на
пресечната област между специалностите и изискванията
на чл. 37 от настоящия правилник.
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Държавният  изпит  по  Физическа  подготовка  се
отчита в специалностите от професионално направление
„Военно дело”.

Чл. 48. За приравняването на кредити от други висши
училища,  които  не  работят  с  240  кредита  за
образователно-квалификационна  степен  „бакалавър”  и
300  кредита  за  образователно-квалификационна  степен
„магистър” към системата за трансфер на кредити в НВУ
„Васил Левски”, факултетният съвет (съвета на основното
звено)  по  предложение  на  комисията  за  трансфер  на
кредити  в  основното  звено  утвърждава  приравнителни
коефициенти.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.  Настоящия правилник влиза в сила от датата на
обявяването му със заповед на началника на НВУ „Васил
Левски“.

§ 2. Правилникът се издава въз основа на  чл. 44а, ал.
(7) от Закона за висшето образование, Наредба № 21 от 30
септември 2004 год. на Министерството на образованието
и науката, чл. 108 от Правилника за устройството и дей-
ността на Националния военен университет „Васил Левс-
ки”.

§ 3. За всички въпроси, неуредени в този Правилник и
в други нормативни актове, Академичният съвет взема ре-
шения, които не противоречат на законовата уредба.
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