
 

 

Лабораторията е функционална структура на 

„Института за перспективни изследвания за 

отбрана“ към Военна академия „Г. С. 

Раковски“, която е предназначена за научни 

изследвания в областта на иновациите, 

дигитализацията и усъвършенстване 

квалификацията на личния състав. 

 

 

 

Институт за перспективни изследвания за 

отбрана към Военна академия  

„Г. С. Раковски“ 

 

Телефони за информация 

+3592 92 26 671 

GSM: 0887 93 0 559 

 

https://rndc.bg/ipio 

e-mail: ipio@rndc.bg 

 

Адрес за контакт 

София 1504, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 82 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЛАБОРАТОРИЯ 

„ИНОВАЦИИ И ПЛАТФОРМИ 

 В ОБРАЗОВАНИЕТО И 

КВАЛИФИКАЦИЯТА“ 

 

КУРСОВЕ ПРОВЕЖДАНИ В 

ЛАБОРАТОРИЯТА 

 

1. SEO – Оптимизация на сайтове за 

търсещи машини; 

2. Анализатори на информацията в 

социалните мрежи; 

3. Дигитална компетентност за работа в 

облачна среда и Microsoft Office 365; 

4. Информационна сигурност. 

 

Лабораторията изготвя и провежда  

други курсове по заявка на 

потребителите! 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИСИЯ 

Мисията на лабораторията е да служи 

като функционален хъб за анализи и 

прогнози в областта на информационните 

аспекти на националната сигурност и 

повишаване на дигиталната компетентност 

на преподавателите и експертите от 

държавната и местна администрация. 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Извършване на научни изследвания в 

областта на информационните аспекти на 

националната сигурност. 

2. Провеждане на научноприложни 

изследвания, експериментиране, моделиране 

и внедряване на иновации и платформи в 

образованието и квалификацията.  

3. Провеждане на изследвания за 

дигитализация  на военното образование и  

повишаване на ефективността на учебния 

процес.  

 

 

 

 

РЕАЛИЗИРАНИ И БЪДЕЩИ ПРОЕКТИ: 

 

1. Научно-приложен проект „Система за 

управление на съдържанието в сайта на 

Военна академия „Г. С. Раковски“; 

2. Разработване на Web базиран регистър 

на курсовете във Военна академия „Г. С. 

Раковски; 

3. Система за академична комуникация във 

Военна академия „Г. С. Раковски“ на базата 

на “Microsoft Office 365 Education”; 

4. Адаптиране на академичния състав на 

Военна академия „Г. С. Раковски“ към 

изискванията на дигиталното поколение 

обучаеми; 

5. Единен Европейски образователен тръст 

за зелена икономика и устойчиво развитие; 

6. Мобилна автоматизирана система за 

въздушно и космическо наблюдение. 
 

 

 

4. Участва в учебния процес във Военна 

академия „Г. С. Раковски“, включително  

обучение в образователна научна степен 

„доктор“ по акредитирани научни 

специалности.  

5. Осъществява научно съпровождане на 

програми, проекти и разработки в областта на 

дигитализацията и информационната 

сигурност, изпълнявани в интерес на Военна 

академия “Г. С. Раковски” и Министерството 

на отбраната.“ 

6. Поддържа научни контакти и осъществява 

научноизследователска дейност със сродни 

национални и чуждестранни научни 

организации и образователни институции. 

7. Участва в панели и изследователски групи 

на „Организацията за изследвания и 

технологии на НАТО и Европейската 

отбранителна агенция.“ 

 

 

Лабораторията осигурява 

функционалността на  „Център за 

професионално обучение“, 

сертифициран от НАПОО да издава 

документи признати в страните от ЕС. 

 

 


