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Обучението в бакалавърската специалност може да бъде по държавна поръчка или срещу заплащане. 

По държавна поръчка могат да се обучават български граждани, 11ридобили диплома за средно образование 

и класирани след решаване на IIИС:\-1ен тест. В IIлатеното обучение се допускат български граждани, 
нридобили диплома за средно образование с успех от дипломата не по-нисък от ,JJ.обър'' и конкурс по 
документи. 

1. СЪЩНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „СИГУРНОСТ И ОТБРАНА"

По специалността „Сигурност и отбрана" се провежда обучение с основна интердисuиплинарна, 

широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование от професионално направление 

„Национална сигурност" в област на висшето образование „Сигурност и отбрана" и с обща подготовка в 

професионално направление „Военно дело". 

Обучението е насочено към оптимално хармонизиране подготовката на випускника с цел получаване 

на знания, умения и базова компетентност, в направлението на националната сигурност, отбраната, а също 
така и знания за дейността на международните, държавните, гражданските, политическите, и други структури 
и системи, участващи в системите за национална сигурност и отбрана. 

На база изискванията на пазара на труда е търсен оптимален профил на компетентностите на 

специалност „Сигурност и отбрана". Особено внимание е отделено на студентските стажове и практики, 
както в държавни органи, така и в структури за сигурност и отбрана на административно-тегиториалните 
единици и ведомствата. 

Випускникът от специалността „Сигурност и отбрана" се готви интелектуално, нравствено, физически 
и професионално, като гражданин и специалист по въпросите на сигурността и отбраната. В резултат на 
цялостната му подготовка в академията, випускникът се формира като личност: 

- с базови знания като ръководител и експерт в държавните органи и стуктури, органите на местното
самоуправление и местната администрация, юридически лица с нестопанска цел, чиито уставни цели са 
свързани със защитата на националната сигурност; юридическите лица с възложени задачи по отбраната, 
както и в международните организации и структури за сигурност; 
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- с развити интелектуални и волеви качества и способност за научни изследвания, свързани със

сигурността на държавата, обществото и гражданите. с отбраната на страната. както и колективната 

сигурност; 
- с висока обща култура и комуникативни способности за работа в разнородна и многонационална

среда. 
В резултат на обучението си випускникът придобива: 
- висше образование по специалността „Сигурност и отбрана" на образователно-квалификационна

степен „бакалавър" от професионално направление „Национална сигурност" в област на висшето 
образование „Сигурност и отбрана". 

Обучението в образователно-квалификационна степен „бакалавър" по специалност „Сигурност и 
отбрана" осигурява: 

-получаване на цялостна представа за характера на професионално направление „Национална
сигурност" и най-обща за „Военно дело"; 

-овладяване на широкопрофилни теоретични знания и практически умения, необходими за
изпълнение на ръководни и експертни длъжности в органите и стуктурите за национална сигурност и 
отбрана; 

-умения за адаптивност в съответствие с изменящите се условия при реализирането на специалистите
по сигурност и отбрана; 

-придобиване на умения за самостоятелна професионална работа и за работа в екип;
-условия за образователна мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и

придобитите способности. 

П.НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ СПЕЦИАЛНОСТТА 
,,СИГУРНОСТ И ОТБРАНА" 

В резултат на преминатото обучение випускниците придобиват следните 
1. Знания

1 . 1. Разширени и задълбочени теоретични и фактологични знания в областта на сигурността и 
отбраната: 
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• Теоретичните основи на сигурността;
• Основите на военното изкуство;
• Системите за национална сигурност и отбрана;
• 1 lолитическите. военните. социалните. енергийните, цсмо1vафските, иконо\ttичсски rc. 

финансовите, екологичните и информационните аспекти па сигурността; 
• Структурата и функциите на международните организации за сигурност и отбрана;
• Източниците и субектите на конфликти, глобалните, регионалните и националните

предизвикателства към сигурност; 
• Основите на вътрешната сигурност, разузнаването и контраразузнаването, противодействието на

тероризма и радикализацията, корупцията и организираната престъпност; 
• Основите на мениджмънта и практиките в отбраната и въоръжените сили;
• Гражданско-военните отношения;
• Основните философски, политологични, исторически, икономически и психолочически 

категории; 
• Правните аспекти на международната и националната сигурност и отбраната;
• Основите на психологията, теорията и практиката на лидерството, комуникативните умения,

риториката, както и публичните комуникации в сигурността и отбраната; 
• Политическата география и военната топография;
• Военната история, историята на международните отношения, и на балканските народи.

1.2. Самостоятелно интерпретиране на придобитите знания, като ги свързват с прилагането на факти 
и чрез критично възприемане, разбиране и изразяване на теории и принципи на сигурността и отбраната. 

2.Умения

- да владеят методи и средства, позволяващи решаване на сложни задачи в сигурността и отбраната,
като вземане на управленски решения в национални, съюзни и международни структури, отбраната на 
страната, управление при кризи, както и при реализиране защита на държавата, населението, ресурсите и 
правата и свободите на гражданите; 
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-да прилагат логическо мислене и проявяват новаторство и творчески подход при решаване на

нестандартни задачи за осигуряване на отбраната на страната, сигурността и обществения ред, управление 

при кризи, 11ровеждане на дейности по разузнаване и контраразузнаване, противодействие на тсрориз�ш, 

корупцията и организираната 11рестьпност. 

3.Компетентности
3.1.Самостоятелност и отговорност:

• притежават способност за административно управление на сложни професионални дейности в

сферата на сигурността и отбраната, включително на екипи и ресурси;
• поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни

взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
• проявяват творчество и инициативност в управленската дейност;
• преценяват необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност.

3.2.Компетентности за учене: 
• последователно оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до

момента знания и умения и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на

професионалната си квалификация чрез продължаване на обучението в следваща

образователно-квалификационна степен „магистър" или в курсове за следдипломна

квалификация в професионално направление „национална сигурност" и професионално
направление „военно дело".

3.3.Комуникативни и социални компетентности: 
• формулират и излагат ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения, както пред специалисти по

сигурност и отбрана, така и пред неспециалисти;
• изразяват отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на

качествени и количествени описания и оценки;
• проявяват широк личен мироглед и показват разбиране и солидарност с другите;
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• пълноценно общуват на английски език и още един от пай-разпространените европейски езици.

3.4.Профссионални комнетен rпос 1·и: 

• събират, 1шасифицират, оценяват и интерпретират данни от област-1а на сигурността и

отбраната с цел решаване на конкретни задачи�

• прилагат придобитите знания и умения в нови или непознати условия;

• проявяват способност да анализират информация в по-широк или интердисциплинарен
контекст;

• използват нови стратегически подходи;
• формират и изразяват собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер,

възникващи в процеса на работата.

Квалификацио111шта характеристика е приета от Акаделшч1шя съвет на Воеюю акаде)и11я „Г. С. Раковски" с Протокол
№17 от 27.11.2018 г.

НАЧАЛНИК НА ВОЕННА вмА.г. с. РАКОВСКИ"

С,'') � 
ГЕНЕРАЛ-МАИОР Д-Р ГРУДИ АНГЕЛОВ 

j}_d_.2018 r.
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