
ГРАФИК 
на учебния процес за студенти от професионално направление „Национална сигурност“, ОКС „бакалавър“ 

през учебната 2022-2023 г. 

№ Специалност, курс 

Зимен семестър Летен семестър 
Ликвидационна 

изпитна сесия  

Държавен 

изпит Присъствени 

занятия 
Изпитна сесия 

Поправителна 

изпитна сесия 
Присъствени занятия Изпитна сесия 

Поправителна 

изпитна сесия 

Факултет  „Национална сигурност и отбрана“ 

Редовна форма на обучение 

1 „Сигурност и отбрана“, I курс 
от 03.10 
до 23.12.2022 г. 

от 03.01 

до 27.01.2023 г. 

от 06.02 

до 17.02.2023 г. 

от 06.03 

до 26.05.2023 г. 

от 29.05 
до 23.06.2023 г. 

от 26.06 
до 30.06.2023 г. 

от 24.07 
до 27.07.2023 г. 

– 

2 „Сигурност и отбрана“, II курс 

от 07.09 

до 18.11.2022 г. 

3 „Сигурност и отбрана“, III курс 

от 06.03 

до 19.05.2023 г. 

от 22.05 
до 26.05.2023 г. – стаж 

4 „Сигурност и отбрана“, IV  курс 

от 06.03 

до 12.05.2023 г. от 22.05 
до 02.06.2023 г. 

от 05.06 
до 09.06.2023 г. 

от 19.06 
до 23.06.2023 г. 

от 10.07 
до 14.07.2023 г от 15.05 

 до 19.05.2023 г. – стаж 

Задочна форма на обучение 

5 „Сигурност и отбрана“, I курс 
от 03.10 
до 15.10.2022 г. 

от 03.01 до 
20.01.2023 г. 

от 06.02 
до 17.02.2023 г. 

от 06.03 
до 29.03.2023 г. 

от 29.05 
до 16.06.2023 г. 

от 26.06 
до 30.06.2023 г. 

от 24.07 
до 27.07.2023 г. 

– 

6 „Сигурност и отбрана“, II курс 
от 07.09 

до 21.09.2022 г. 

от 27.03 

до 13.04.2023 г. 

7 „Сигурност и отбрана“, III курс 
от 07.11 

до 23.11.2022 г. 

от 06.03 
до 21.03.2023 г. 

от 15.05 

 до 19.05.2023 г. – стаж 

от 22.05 

до 23.05.2023 г. – защита на стажа 

8 „Сигурност и отбрана“, IV курс 
от 17.10 

до 29.10.2022 г. 

от 03.04 

до 21.04.2023 г. 
от 15.05 

 до 19.05.2023 г. – стаж 

от 25.05 
до 26.05.2023 г. – защита на стажа 

Факултет "Командно-щабен" 

Задочна форма на обучение 

9 „Киберсигурност“, I курс 
от 03.10 
до 21.10.2022 г. от 03.01 до 

20.01.2023 г. 

от 06.02 

до 17.02.2023 г. 

03.04 до 25.04.2023 г. 
от 29.05 

до 16.06.2023 г. 

от 26.06 

до 30.06.2023 г. 

от 24.07 

до 27.07.2023 г. 
– 

10 „Киберсигурност“, II  курс 
от 07.11 

до 25.11.2022 г. 

от 06.03 

до 24.03.2023 г. 
 

1. За задочна форма на обучение учебен процес се провежда и в събота и неделя. 

2. Ваканции за студенти редовна форма на обучение: 

2.1. Коледна ваканция от 29.12.2022 г. до 30.12.2022 г. 

2.2. Междусеместриална ваканция от 20.02.2023 г. до 02.03.2023 г. 


