
  
Необходими документи за кандидатстване  

 

Заявление за кандидатстване по образец 
Оригинал и копие от дипломата за 

завършено средно образование 

 

Заявленията за кандидатстване могат да бъдат 
изтеглени от сайта на Военна академия            
„Георги Стойков Раковски“ – https://rndc.bg 

 

 

Срокове за кандидатстване 

 през учебната 2022 – 2023 година 

 

 Подаване на заявление за явяване на 

конкурсен изпит за ОКС „бакалавър“ 

(държавна поръчка) 

– предварителен конкурсен изпит до  

25 март 2022 г. 

– редовен конкурсен изпит до  

8 юли 2022 г. 

 Предварителен конкурсен изпит за ОКС 

„бакалавър“ – 29 и 30 март 2022 г. 

 Редовен конкурсен изпит за ОКС „бакалавър“ 

– 19, 20 и 21 юли 2022 г. 

 Подаване на заявление за конкурс по 

документи за ОКС „бакалавър“ (срещу 

заплащане) до 16 септември 2022 г. 

       

Такси за кандидатстване  
 

Такса за участие в конкурсен изпит за 

държавна поръчка в размер на 70 лв. 
 

 

Такса за участие в конкурс по документи за 

платена форма на обучение в размер на 50 лв 

 

Контакти 

Отдел „Учебна дейност“ 

02 92 26 572 

Повече информация можете да получите 

от интернет страницата 

http: rndc.bg 

 и на официалната Facebook страница 

на Военна академия 

„Георги Стойков Раковски“ 

 

 

Специалност  

КИБЕРСИГУРНОСТ 

на образователно-валификационна  
степен 

 „бакалавър“ 
 



 

 
Военната академия „Георги Стойков 

Раковски“ е първото висше военно училище в 

България. Създадена е със Закон на 1 март 

1912 г., приет от XV Народно събрание. Тя има 

принос не само за оформянето на офицерския 

корпус, но и за изграждането на новата 

българска държава в духа на европейските 

ценности. 

 

Военната академия е водеща национална 

образователна институция с дългогодишни 

традиции във висшето образование за 

подготовка и обучение на офицери и студенти в 

различни (магистърски) и бакалавърски 

специалности. Предлага модерно академично 

обучение, съчетано с лидерско изграждане и 

гражданска отговорност в областта на 

сигурността и отбраната. 

 

Необходимостта от организиране на 

обучението по бакалавърска специалност 

„Киберсигурност“ е породена от обективно 

нарастващите изисквания за формиране на 

квалификация, за адекватен отговор и 

противодействие на киберзаплахите и е 

предназначено за придобиване на 

образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ от област на висше образование 

„Сигурност и отбрана в професионалното 

направление „Национална сигурност“. 

 

Обучението по специалността „Кибер-

сигурност“ позволява получаване на 

специализирани теоретични и практически 

знания в сферата на националната сигурност и 

отбраната, в сферата на киберсигурността и 

комуникационните и информационните системи 

и технологии. 

 

Специалност 
„Киберсигурност“ 

Обучението се провежда с цел придобиване 

на специализирани знания и умения в отговор на 

повишените изисквания към киберсигурността и 

адекватни реакции на заплахите в 

киберпространството. То е насочено към 

специализирани, теоретични и практически 

знания от една страна в сферата на 

националната сигурност и отбраната, от друга, в 

сферата на киберсигурността и 

комуникационните и информационни знания и 

технологии.  

Випускниците получават знания относно 

методологията за планиране и организиране на 

киберзащита, като се изучават: комуникационни 

мрежи, информационни и криптографски 

системи, анализ и оценка на риска, приложни 

аспекти на киберсигурността и други. 

Обучението е насочено към формиране в 

студентите за компетентности за управление на 

екипи, вземане на решения в сложна 

заобикаляща среда, свързани с планиране, 

ръководство и управление на системи за 

киберсигурност в сектор сигурност. 

Учебният план и учебните програми са в 

пълно съответствие с държавните и 

европейските изисквания за придобиване на 

ОКС „Бакалавър“. 

 

 

Перспективи за реализация 

Успешно завършилите обучението си 

получават диплома за ОКС „Бакалавър“ по 

специалност „Киберсигурност“ в област на 

висшето образование „Сигурност и отбрана“, 

професионално направление „Национална 

сигурност“, както и Европейско дипломно 

приложение. 

 

Завършилите специалността намират 

реализация както в държавната администрация, 

така и в частния сектор на позиции, в които се 

изискват знания по управление на 

киберсигурността, сигурност на информацията и 

в областта на защита на класифицираната 

информация. 

 

 

Форми и срок на обучение 

Обучението по специалността се провежда в 

задочна форма (4 години – 8 семестъра).  

 

 

Достойнства и предимства 

 Отлична реализация на кадрите, 

дипломирани по специалността в 

професионално направление „Национална 

сигурност“ 

 Възможност за участие в международна 

студентска програма „Еразъм +“ 

 Развита система за следдипломна 

квалификация 

 Възможност за чуждоезиково обучение 

 Старинен архитектурен комплекс 

 Парк за спорт и отдих  

 Богат библиотечен фонд с модерна 

информационна система 

 

 


