
Необходими документи 

за кандидатстване 

 

 Заявление за кандидатстване по 

образец 

 Копие от дипломата  

за ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ 

или академична справка. 
 

 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. 

 
Информация за таксите  

за кандидатстване  
и за годишните такси 

за обучение 
на приетите студенти 

 
https://rndc.bg 
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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 

формирането 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 

специалности. Предлага модерно академично 

обучение, съчетано с лидерско изграждане и 

гражданска отговорност в областта на сигурността и 

отбраната. Приоритетна цел и традиция в дейността 

на Академията са качественото обучение по 

съвременни технологии, ролеви игри, решаване на 

казуси и интерактивни лекции. Партньори в 

обучението са образователни и изследователски 

институции от страната и чужбина. Паркът на 

територията на Военната академия е сред най-

старите в столицата – създаден през 

1906 г. по проект на австрийския архитект Фридрих 

Грюнангер. Днес с богатото си многообразие от 

растителни видове и вековни дървета паркът, както и 

целият архитектурно-сграден комплекс на 

Академията са паметник на културата с непреходна 

историческа стойност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Специалности  
на образователно-квалификационна степен      

„магистър“ 
 

1. Национална сигурност и отбрана 
2. Киберсигурност 
3. Сигурност и противодействие на 
радикализацията и тероризма 
4. Психология в сигурността и отбраната 
5. Мениджмънт на сигурността и отбраната 
6. Организация и управление на корпоративната 
сигурност 
7. Публични комуникации в сигурността и отбраната 
8. Стратегическо ръководство на сигурността и 
отбраната 
9. Логистика на сигурността и отбраната 
10. Сигурност във въздухоплаването 
11. Защита на населението и критичната 
инфраструктура (с място на обучение гр. Русе) 
12. Защита на населението и критичната 
инфраструктура (с място на обучение гр. София) 
13. Индустриална, енергийна и климатична 
сигурност 
14. Национална сигурност – превенция и защита на 
инженерната инфраструктура (съвместна програма 
с Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – 
гр. София) 

 

 

 

 

 

 

Предимства за обучаващите се студенти 
във Военната академия 

 Успешна реализация 
 Възможност за участие в международната 
студентска програма „Еразъм +“ 
 Конкурентни такси за обучение 
 Собствено общежитие и спортна зала с фитнес 
 Паркинг 
 Парк за спорт и отдих 
 Богат библиотечен фонд с модерна 
информационна система 
 Стол за хранене и кафене на преференциални 

цени 
 Денонощна охрана на района, видеонаблюдение 


