
 
 
 

З А П О В Е Д 
НА 

НАЧАЛНИКА  НА  ВОЕННА  АКАДЕМИЯ  „Г. С. РАКОВСКИ” 

  06.02.2020 г.                           № СИ29-РД03-29                               гр. София 

СЪДЪРЖАНИЕ: Организиране на курс „Методика на научните 
изследвания” за докторанти. 

На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България, във връзка с чл. 70, ал. 1, т. 3 от Закона за висшето 
образование, чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 15, ал. 3, т. 4 от Правилника за прилагане на 
Закона за развитието на академичния състав в Република България, чл. 48, т. 3 от 
Правилника за развитието на академичния състав във Военна академия 
„Г. С. Раковски” и решение на Академичния съвет относно определяне на такса за 
обучение в курс „Методика на научните изследвания” за външни докторанти, 
отразено в протокол № 2/25.01.2011 г., 
 

З А П О В Я Д В А М 
 

1. Да се проведе курс „Методика на научните изследвания” за докторанти 
във Военна академия „Г. С. Раковски” от 16.03.2020 г. до 26.03.2020 г. 
включително. 

2. Назначавам цивилен служител доктор Максим Любенов КАРЕВ, доцент 
в научна секция „Развитие на академичния състав и докторанти” на Институт за 
перспективни изследвания за отбраната, за ръководител на учебна група. 

3. Ръководителят на научна секция „Развитие на академичния състав и 
докторанти” да организира: 

3.1. Публикуване на съобщение за провеждането на курса на интернет 
страницата на Военна академия „Г. С. Раковски” – в срок до 11.02.2020 г.; 

3.2. Планиране на курса – в срок до 11.02.2020 г.; 
3.3. Изготвяне на заповед за зачисляване на участниците в курса – на 

16.03.2020 г. 
4. Деканите и директорите на основните звена във Военна академия „Г. С. 

Раковски“ да организират: 
4.1. Своевременно уведомяване на докторантите за провеждането на курса и 

осигуряване на участието им в него; 
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4.2. Представяне в научна секция „Развитие на академичния състав и 
докторанти” списъци с имената на докторантите, които ще се обучават в курса, в 
срок до 02.03.2020 г. 

5. Финансовите разходи за времето на обучението (пътни, дневни, 
квартирни) да бъдат за сметка на обучаемите. 

6. Докторанти, които не са зачислени за обучение в докторантура във 
Военна академия „Г. С. Раковски” и желаят да бъдат включени в курса, в срок до 
01.03.2019 г. да заплатят по банков път таксата в размер на 100 (сто) лева. 

Непосредственото изпълнение на заповедта възлагам на ръководителя на 
научна секция „Развитие на академичния състав и докторанти”, а контрола по 
изпълнението на заповедта възлагам на заместник-началника на Военна академия 
„Г. С. Раковски” по учебната и научната част. 
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