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относно:: приключване на летен семестър на уч. 2021/22 г. и 

начало на учебната 2022/2023 г.

1. По приключването на учебната голина и заверката на семестъра

1. Учебните занимания за всички студенти от I, II и III курс приключват на 27 май 2022 г.
2. Прсддипломната стажантска практика със студентите от IV курс да завърши с поставяне на 
оценка на изпитните уроци като част от държавния изпит. Оценките от изпитните уроци, да 
се внесат в главните книги на съответните деканати в срок до 01 юни 2022 г. Заверката на 
осми семестър да се извърши до 03 юни 2022 г.
3. Със завършване на учебния семестър да приключи оформянето на текущите оценки по 
учебните дисциплини и в срок до 3 дни протоколите да се изпратят на съответните деканати.
4. Заверката на семестъра за I, II и III курс, на всички записали летен семестър студенти, да се 
извърши до 01 юни 2022 г.

II. По провеждането на юнската изпитна сесия

1. Редовната юнска изпитна сесия да се проведе за всички студенти, заверили летен семестър на 
уч. 2021/2022 г., в периода от 02 до 25 юни но график изготвен от Учебен отдел. Графикът да 
бъде обявен до 23 май 2022 г.
2. Поправителната юнска изпитна сесия да се проведе в периода от 22 юни- 25 юни за I курс 
ФС; за всички останали 27 юни до 1 юли 2022 г.
3. На студентите, неявили се на юнската изпитна сесия, да се счита за неположен изпит.
4. Факултетните канцеларии изготвят изпитните протоколи за всяка учебна дисциплина и ги 
изпращат на съответните катедри преди началото на сесията.
5. Катедрите се задължават:

а) при необходимост да обявят в сайта на НСА /www.nsa.bg/ изискванията си за всяка 
изпитна учебна дисциплина.

б) да осигурят изпитни комисии в дните, съобразно изпитната сесия.
в) организаторите на учебна работа в катедрите своевременно да осигурят изпитните 

протоколи от факултетните канцеларии за всички дисциплини.
г) председателите на изпитните комисии най- късно три дни след изпита да внесат 

оценките в главните книги.
6. Академичната библиотеката, читалните и книжарницата на Академията да осигурят 
необходимата литерату ра за подготовката на студентите.

http://www.nsa.bg/


111. Гпафик на учебните курсове - /редовно и задочно обучение/

/. Учебен курс по ВОДНИ СПОРТОВЕ със студентите от редовно обучение - I курс от 

ФС и ФП, II курс специалност КТ от ФОЗЗГТ и задочно обучение om I курс ФП и II курс ФС.

1 смяна - от 27 юни до 06 юли

2 смяна - от 08 юли до 17 юли

3 смяна - от 19 юли до 28 юли

4 смяна от 30 юли до 05 август

Факултет „Спорт4*

Факултет „Педагогика“ н АС 

Изостанали студенти , АС и Еразъм студенти 

ОЗЗГТ, Задочно обучение

Курсът се провежда в Учебно - спортна база “НСА” - гр. Несебър.

ВАЖНО:

I .Заплащането на курс „Водни спортове“ се извършва в касага на стола във ВУСБ-НСА-Несебър.

2.При учебните смени освобождаването на стаята трябва да стане до 12.00 часа на последния ден от смяната. 

З.Заявления за участие в курса, отлагане и промяна на смените се подават до 30.05.2022 г. в часовете 

по плуване или в катедрата.

4.Резултатите от подадените заявления до 10.06.2022 г. на информационното табло в катедра „Водни спортове” 

-  ул. “Гургулят” № 1 и в сайта на Академията.

5.Заявления за участие като спасители и инструктори в учебните смени се подават 

в катедра „Водни спортове“ до 13.05.2022 г.

2. Учебен курс по ТУРИЗЪМ, АЛПИНИЗЪМ и ОРИЕНТИРАНЕ със студенти от:

II курс редовно обучение, III курс задочно обучение и III курс специалност „ Кинезитерапия "

Курсове в ПУСК “нооф. Никола Хаджиев“ -  Боровец

1 смяна 12.06. - 18.06.2022 г

2 смяна 19.06.-25.06.2022 г.

3 смяна 26.06. - 02.07.2022 г.

4 смяна 03.07. - 09.07.2022 г.

5 смяна 13.07.- 19.07.2022 г.

6 смяна 23.07.-01.08.2022 г.

3.0. -  1 и 4 гр.

3.0. -  2 и 3 гр.

3.0. -  5, 6 гр. и минали випуски 

ОЗЗГТ -  22 и 23 гр.

ОЗЗГТ -  24 и 25 гр.

Минали випуски, АФАС, СА, АС



Курсове в ПУСК “nnod>. Иван Стайков" - Витоша

23.06. - 02.07.2022 г.

03.07. - 12.07.2022 г.

13.07. -22.07.2022 г.

23.07. -01.08.2022 г.

02.08. - 11.08.2022 г.

Семестриално завършили студенти, „Еразъм+‘\  ДС 

ФП- 16, 17, 18, 19, 20,21 гр.

ФС -1 ,4 ,  5,6  гр.

ФС -  7, 8,9, 10 гр.

Ф С - 2 ,3, II, 12,13,14,15 гр.

ВАЖНО:

1. В срок до 5 май 2022 г. всички студенти от задочно обучение ЛИЧНО потвърждават участието 

си в курса в Деканата на задочно обучение. Ректората, кабинет 106.

2. В срок до 5 май 2022 г., всички студенти от редовно обучение ЛИЧНО потвърждават 

участието си в курса -  катедра „ТАО”, Ректората. 4 етаж, 410 кабинет.

3. Семестриално завършили студенти подават заявление за участие в курса на 10 май от 9.00 ч. в 

катедра „ТАО”, 4 етаж, 410 кабинет, Ректората.

4 .. Минали випуски /изостанали студенти/ подават заявление за участие в курса / на 11 май от 

9.00 ч. в катедра „ТАО”, 4 етаж, 410 кабинет, Ректората.

5. Заявления за отлагане на курс се подават в съответните деканат в срок до 27 май 2022 г.

IV. Провеждане на Държавни и зп и т  -  ОКС „БАКАЛАВЪР"

1. Юнска държавна сесия -  редовна за всички факултети: от 13 юни до 24 юни 2022 г.

Всеки студент подава заявление за участие в държавните изпити -  от 26 април до 05 май в Учебен 
отдел, кабинет 108, Ректората -  1 етаж /до охраната/

Всички Ръководители на катедри да изпратя! в Учебен отдел -  108 кабинет, протокол от 
проведена вътрешна защита на дипломните работи с предложение за двама рецензенти и 2 броя готови 
дипломни работи /подвързани с твърди корици/ в срок до 1 юни.

* За презентацията на официалната защита, дипломанта си подсигурява преносим компютър.

2. Октомврийска държавна сесия -  поправителна', от 03 до 14 окгомври 2022 г.

Срок за подаване на заявления от 29 август до 02 септември т.г. в Учебен отдел ,1 етаж, каб. 108 /до 
охраната/.

Катедрите представят докладни за проведена вътрешна защита в Учебен отдел в срок до 19 септември 
2022 г. и осигуряват присъствието на членовете на изпитните комисии, съобразно заповедта на 
ректора за провеждане на сесията.



От 19 до 21 септември -  поправителни изпитни уроци за студенти със заверена преддипломна 
практика, след подадена молба съгласувана с водещия практиката преподавател, представена в 
„Кариерен център“-  Ректората, 1 етаж, кабинет 107.
Оценките от проведените ититни уроци, да се внесат в главните книги на съответните деканати в срок до 
25. 09 .2022г.!

V. Провеждане на Държавни изпити -  ОКС „МАГИСТЪР”

На вниманието на катедрите и абсолвентите !

1. Юнска държавна сесия - поправителна от 30 май до 10 юни 2022 г.

Срок за подаване на заявления -  от 04 април до 08 април т.г. в Учебен отдел. Ректората, к-т 108 /до
охраната/.

Катедрите представят докладни за проведена вътрешна защита в Учебен отдел до 09 май.

* За презентацията на официалната защита, дипломанта си подсигурява преносим компютър.

2. Ноемврийска държавна сесия -  редовна от 3 до 16 ноември 2022 г.

Всеки студент подава заявление за участие в държавните изпити -  от 03 до 07 октомври в Учебен 
отдел, Ректората, 108 кабинет /до охраната/'.

До 14 октомври катедрите да изпратят в Учебен отдел - 108 кабинет, протокол от проведена вътрешна 
защита на дипломните работи с предложение за двама рецензенти и 2 броя готови дипломни работи 
/подвързани с твърди корици/.

* За презентацията на официа шата защита, дипломанта си подсигурява преносим компютър.

VI. Ликвидационна изпитна сесия за всички семестриални изпити

от 29 август до 17 септември 2022 г.

1. В срок до 18 юли Учебен отдел изготвя график за провеждане на ликвидационната сесия, 
който се оповестява в сайта на НСА и на информационното табло в Ректората.

2. Катедрите се задължават да осигурят изпитни комисии в дните, съобразно графика »а 
изпитната сесия.

VII. Записване на студентите за учебната 2022/2023 година

Редовно обучение

I курс новоприети студенти от първа заповед на Ректора: 18 - 23 ю ли/по график/

от втора заповед: 27 - 29 юли

платено обучение: 7,8,9, септември

чуждестранни студенти от езиков курс - до 09 септември в съответния Деканат 

чуждестранни студенти за езиков курс - до 3 октомври в Деканат ОЗЗГТ 

II курс , III курс и IV курс от 1 до 21 септември т.г.



Задочно обучение

1 курс - новоприети студенти от първа заповед на Ректора: 1 8 -2 3  юли /по график/

от втора заповед: 27 - 29 юли

платено обучение: 3 и 4 август

I I , I I I , IV, и V курс от 29 август до 02 септември т.г.

VIII. Начало на учебната 2022/2023 г.

Учебните занимания започват както следва:

Редовно обучение - I, П и III и IV курс - всички факултети - от 15 септември 2022 г.

Задочно обучение - 1, II, III, IV и V курс - от 29 август до 19 септември 2022 г.

Активни спортисти - I, II и III курс - от 03 октомври I поток и от 31 октомври II поток

Неччебни дни: 6. 22 септември. 1 ноември. 8,9 декември.

Настоящото указание да се доведе до знанието на всички студенти, преподаватели и 
административни служби за изпълнение.

01.04.2022 г.

3AML- РЕКТОР:

проф. д-р Иван Мазнев, доктор
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износно: Приключване па зимния семестър, провеждане на януарската 

изпитна сесия и организация на летния семестър за уч. 2021/2022 г.

Във връзка с епидемичната обстановка и задължителните мерки на здравните власти, 
настоящето указание може да бъде променяно със заповеди па ректора на НСА „В.Левски".

I. По приклю чване и заверка на зимен семестър
1. Учебните занимания приключват както следва:

• 1 , 2 , 3  курс ФП, ФС, Ф 0331Т  и 4 курс спец. КТ - па 21 декември 2021 г.
4 курс ФП, ФС - на 7 декември 2021 г.

• Неучебно време: от 22 декември 2021 г. до 7 януари 2022 г. 
изклю чения: курс „Снежни спортове” и СДК.

2. Със завършване на учебния семестър да приключи оформянето на всички текущи оценки.
3. Заверката на семестъра ще се обедини със записването за летен семестър по график за 
представяне на студентските книжки по курсове и групи, изготвен по дати и часове от 
съответните деканати.
4. График на януарската изпитна сесия /допълнително ще сте информирани За провеждане 
на сесията - присъствено или дистанционно/.

Курс Факултет (групи) Заверка и 
записване на 

семестрите

* Зимна изпитна сесия 
2021 г.

1 курс Ф С -  1,6 и 11 гр. 14-18 февруари 17- 29  януари
Ф С -  4, 10 и 13 гр. 14-18 февруари 17-29  януари
Ф С - 3, 12 и 14 гр. 14-18 февруари 24 януари - 5 февруари
ФС - 5 и 8 гр. 14-18 февруари 1 7 - 2 2  януари и 

31 януари - 5 февруари
ФС -  2, 7, 9 и 15 гр. 14-18 февруари 17-29  януари

Ф П - 16, 17 и 20 гр. 14-18 февруари 17- 29  януари
Ф П  -  18, 19 и 21 гр. 7 - 1 1  февруари 17- 29  януари

ФОЗЗГТ -  специалност КТ 14-18 февруари 12 януари -  5 февруари
2 курс Ф С - 1 и 2 поток 14-18 февруари 17 януари -  5 февруари

ФП 14-18 февруари 17 януари -  5 февруари
Ф ОЗЗГТ- специалност КТ 14-18 февруари 12 януари -  5 февруари

3 курс Ф С -  1 и 2 поток 14-18 февруари 17 януари -  5февруари
ФП 14-18 февруари 17 януари -  5 февруари
Ф О З ЗГ Т -специалност КТ 7- 11 февруари 1 2 - 2 9  януари 

начало на летен семестър 
от 14 до 18 февруари и 

продължава от 28 февруари
4 курс Ф С -  1 и 2 поток 14-18 февруари 18 януари -  6 февруари

Ф П 14-18 февруари 18 януари -  6 февруари
ОЗЗГТ -  специалност КТ 14-18 февруари 13 януари -  6 февруари

1 курс
2 курс
3 курс

Активни спортисти
АС
АС

14-18 февруари 
14-18 февруари 
14-18 февруари

1 7 - 2 9  януари 
17 януари -  5 февруари 
17 януари -  5 февруари

" Студентите със специалности "Сп.анимация и ЛФАС” са част от групите на факултет Спорт



I lo график o r Учебен отдел: 
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА I КУРС

• ФС за групи: 2, 5, 7, 8, 9 и 15 гр.
• ФС за всички останали групи:
• ФП за всички групи
• ФОЗЗГТ спец. КТ
• АС

от 7 до 12 февруари
от 3 1 януари до 5 февруари
от 31 януари до 5 февруари
от 7 до 12 февруари
от 31 януари до 5 февруари

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ $А 2 КУРС
• всички факултети и АС 

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА 3 КУРс
• ФС и ФП и АС
• ФОЗЗГГ спец. КТ 

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА 4 КУРС
• всички факултети и АС 

Всички студенти се задълж ават да се

- от 7 до 12 февруари

- от 7 до 12 февруари
- от 31 януари до 5 февруари

- от 7 до 12 февруари
запиша I за летен ссмссгър до 18 февруари 2022 г.

II. По провеждането на зимната изпитна сесия
1. Във връзка с провеждането на предстоящата изпитна сесия, Учебният отдел да изготви 
график за провеждане на изпитите по учебни групи . Графикът да бъде обявен в сайта на 
НСА за информация на студентите и катедрите в срок до 20 декември.
2. Факултетните канцеларии изготвят изпитните протоколи по групи за всяка учебна 
дисциплина един ден преди сесията.
3. На студентите, които не се явят на зимната изпитна сесия без разрешение от Декана на 
факултета, да се зачита като невзет изпит.
4. Катедрите се задължават:

а) да обезпечат студентите с необходимите конспекти и материали за изпитните 
дисциплини.

б) да осигурят изпитни комисии в дните, съобразно изпитната сесия.
в) председателите па изпитните комисии внасят пай-къспо три дни след 

изпиша оценките в главните книги па факултетните канцеларии!
5. В академичната библиотека да се осигури необходимата учебна литература.

III. Курс „Снежни спортове”
- първи курс редовно обучение -  Ф С  и Ф П -  7 дни на смяна
- първи курс АС и трети курс спец. К пнезптераппя - 7 дни
- първи курс Ф С  и втори курс ФП - задочно обучение - 7 дни

Курсове на Витоша -  ПУСБ "проф. Ив.Стайков”
1 смяна 03 -  09 януари 2022 г. ФС- 1,6, и 11 група.

2 смяна 1 0 -16  януари ФС -  4,10 и 13 група + еразъм студенти

3 смяна 17 -  23 януари ФС -3,12 и 14 група + еразъм

4 смяна 24 -  30 януари ФС -  5, и 8 група + еразъм

5 смяна 31 януари -  06 февруари ФС - 2 и 15 група

6 смяна 07 -  13 февруари Ф П - 16,17 и 20 група

7 смяна 14 -  20 февруари ФП -  18, 19 и 21 група

8 смяна 21- 27 февруари КТ -  III курс, 23, 24 и 25 група

9 смяна 28 февруари -  06 март АС -  II поток (СА и АФАС- 2 курс) 
Изостанали студенти

10 смяна 07 -  13 марг Задочно Обучение - II курс <011
Задочно обучение -  1 курс ФС, 4група, Изостанали студенти

11 смяна 14-20  марг Задочно обучение -  1 курс ФС 1,2 и 3 група. Изостанали сгуд



Курсово на Коронен ПУСБ „цроф. II.Хаджиев”

1 смяна 14 -  20 декември 2021г. АС -  1 поток А група

2 смяна 31 януари -  06 февруари 2022 ФС- 7 н 9 група

3 смяна 07 -  13 февруари АС -  I поток Б и В група

4 смяна 1 4 -20  февруари Изостанали студенти

5 смяна 2 1 -2 7  февруари КТ- III курс 22 група

ВАЖНО !
1. Задължително всеки студент потвърждава с подпис участието си в курса, в срок до 
30.11.2021 г. -  катедра „Снежни спортове”, Ректората - кабинет 410. Илн на линк
I) 11 ps:// fo r m s. tz 1 о/О f6Z v41 lKxK.Sl7EBt7
2. Заявление за участие в курса на изостанали студенти се подава в катедрата -  кабинет 410, в срок от 
01.12 до 10.12.2021. в случай на преминаване в дистанционна форма на обучение заявлението се 
подава на линк: httos://forms.ule/Of6Zv4HKxKSt7EBt7
3. Заявления за отлагане на курс „Снежни Спортове” за следващата уч. година се подават в 
Деканатите в срок до 10.12.2020 г. В случай на преминаване в дистанционна форма на обучение, 
заявлението и придружаващите го документи се подава подписано от студента по имейл на адрес: 
ns;i ЦУл nsa.bt; за факултет спорт; icachcr.psaUabv.lie за факултет педагогика; tlekiinattkttsaM.-ibv.bg 
за факултет ОЗЗГТ. Заявлението може да свалите от сайта на nsa.bg от раздел: СТРУКТУРА / 
ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ , ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ТУРИЗЪМ / КАТЕДРА СНЕЖНИ 
СПОРТОВЕ
4. Графпк за провеждане на курсовете търсете на информационните табла н в сайта на НСА 
на 10 декември 2021 г.!
5. Окончателна информация съобразена с метеорологичната прогноза и противоепидемични мерки 
за провеждане на всеки курс търсете на информационните табла и в сайта на nsa.bg два дни преди 
началото им !
6. За връзка е катедрата ползвайте тел.02 4014 361 илн имейл: snejnisportoveto gmnil.coni

IV. П редднпломна стаж антска п ракти ка  за IV курс редовно п V курс задочно обучение.
В стажантска практика се допускат студенти, които са положили успешно изпити по 
специалност и ТМСТ за ФС, за ФП - ТМФВ и за спец. КТ специалните дисциплини . 
Задължително записан 8 семестър за редовно обучение н 10 семестър за задочно 
обучение. За допускане до държавен изпит е задължително да заверите учебния 
семесппр след приключване па стажантската практика.

О фициално откриване па п ракти к ата  за редовно обучение па 21 февруари 2022 г.

факултет Основна специалност Нова специалност
Спорт
редовно

* от 22 февруари до 25 март 2022 г. 
изпитен урок: 2 8 - 3 1  март

* от 11 април до 20 май 2022 г. 
изпитен урок: 26 - 31  май

Спорт
задочно

от 2 до 15 февруари 
изпитен урок: 16-18 февруари 

записване за 10 семестър 
на 1 февруари 2022 г. 

заверка на 10 сем.: 21 февруари

от 12 до 25 януари 
изпитен урок: 26 -  28 януари 

записване за 10 семестър 
на 11 януари 2022 г. 

заверка на 10 семестър: 31 януари
Педагогика

редовно
от 22 февруари до 25 март 
изпитен урок: 2 8 - 3 1  март

* от 4 април до 13 май 
изпитен урок: 16 - 19 май

Педагогика
задочно

от 12 до 25 януари 
изпитен урок: 26 -  28 януари 

записване за 10 семестър 
на 11 януари 2021 г. 

заверка на 10 семестър: 31 януари

от 2 до 15 февруари 
изпитен урок: 16 - 18  февруари 

записване за 10 семестър 
на 1 февруари 2022 г. 

заверка на 10 сем.: 21 февруани
ОЗЗГТ

КТ
ог 22 февруари до 20 май 
изпитен урок: 25 -  30 май

-



'■ Основна специалност "Гребане, Кану-каяк, Ветроходство, Водни ски” по допълнителен график от 
катедрата. I юва специалност “Снежни спортове” но допълнителен график от катедрата.
Студентите със специалност „Спортна анимация” но допълнителен график от водещите специалност.

V. Летен семестър - Учебно време на студентите от:
1. Редовно обучение

1 курс всички факултети от 21 февруари до 27 май 2022 г.
2 курс всички факултети от 21 февруари до 27 май 2022 г
3 курс <DC и ФП от 21 февруари до 27 май 2022 г

Спец. КТ - начало на летен семестър от 14 до 18 февруари и продължава от 28 февруари до 27 май

2. Активни спортисти -  I, II и III курс
първи поток- от 28 февруари до 25 март 2022 г. 
втори поток - от 28 март до 22 април 2022 г.

3. Задочно обучение
Очните занимания за 1, 2, 3 и 4 курс ФС и ФГ1 да се проведат 
от 17 януари до 11 февруари 2022 г.
Задължително записване за леген семестър от 17 до 20 ннуари 2022 г. по график 
изготвен от деканат „задочно обучение“.

Нсучсбии днн за 2022 година: 3 март -  Национален празник; от 22 до 25 април -  
Великден; 1 и 2 май -  Ден на труда, 6 май -  Гергьовден; 24 май -  Ден на славянската 
писменост и култура.

VI. Д ъ рж авн ата  изпитна сесия за абсолвентите от задочна форма на обучение в 
ОКС „ Б ак ал а в ъ р ” да се проведе от 21 м арт до 1 април 2022 г. по график изготвен от 
Учебен отдел.

Подаване на заявления за участие в държ авен изпит до 25 февруари в Учебен 
отдел, кабинет -  108 (до охраната) 1 етаж, Ректорат или на e-mail: uchebenotdel@nsa.bg

Вътрешните защити и докладни за тях да се представят в Учебен отдел до 
2 март заедно с два броя подвързани с твърди корици дипломни работи.

За официалната презентация на дипломната си работа, студентите ползват 
собствен преносим компютър.

Н астоящ ето указание да се доведе до знанието на всички академ ични звена, 
студенти, преподаватели и административни служби за сведение н изпълнение.

Зам.-РЕКТОР :
22.10.2021 г.

проф. д-р ИВАН М АЗНЕВ, доктор

mailto:uchebenotdel@nsa.bg

