
дими документи за кандидатстванеНеобхо  

на студенти по държавна поръчка  

 Заявление за кандидатстване по образец 

 Копие от дипломата за ОКС „бакалавър“ или 
академична справка 

Цивилните служители от Министерството на 
отбраната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската армия 
прилагат разрешение от органа по назначаването 
или от работодателя за кандидатстване и 
обучение в задочна или дистанционна форма на 
обучение  

Необходими документи за кандидатстване 

на студенти срещу заплащане 

 Заявление за кандидатстване по образец 

 Копие от дипломата за ОКС „бакалавър“,  
ОКС „магистър“ или академична справка 

Цивилните служители от Министерството на 
отбраната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската армия 
прилагат разрешение от органа по назначаването 
или от работодателя за кандидатстване и 
обучение в задочна или дистанционна форма на 
обучение  

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 конкурсен изпит за 

ОКС „магистър“ (държавна поръчка)                  

до 31 август 2022 г. 
 

 Конкурсен изпит за ОКС „магистър“                        

на 7 и 8 септември 2022 г. 
 

 Подаване на заявление за конкурс по 

документи за ОКС „магистър“                   

(срещу заплащане) до 31 август 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 

Информация за кандидатстване: 

oтдел „Учебна дейност“ 
 

02 92 26 574 

Информация за специалността  

и контакти с преподаватели: 
 

02 92 26 697 

02 92 26 650 

 

Повече информация можете да получите 

от интернет страницата https://rndc.bg,  

както и на Facebook страницата 

на Военна академия 

„Георги Стойков Раковски“ 

 

 

Специалност  
в образователно-квалификационна 

степен „магистър“ 

 ПУБЛИЧНИ  

КОМУНИКАЦИИ  

В СИГУРНОСТТА  

И ОТБРАНАТА 

https://rndc.bg/


 

Военна 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 образование, съчетано с 
лидерско изграждане и гражданска отговорност, 
в областта на сигурността и отбраната. 
Приоритетна цел и традиция в дейността на 
Академията е качественото обучение с 
практическа насоченост, което се провежда  
чрез съвременни технологии и включва 
интерактивни лекции, ролеви игри, решаване на 
казуси и др.  

Партньори в обучението са образователни и 
изследователски институции от страната и 
чужбина. 

 
 
 
 

 

 

Магистърска програма 

„Публични комуникации  

в сигурността и отбраната“ 
 

Обучаемите придобиват знания в областта на 

връзките с обществеността, политическата и 

социалната психология, имиджмейкинга, 

рекламата, пропагандата, медиазнанието, 

комуникацията по време на кризи, реториката, 

социалните медии, социологията, мениджмънта, 

воденето на преговори, психологическите 

операции, протокола, церемониала и 

междукултурното общуване. Те придобиват 

компетентности за изграждане и развитие на 

положителен имидж и отношения на доверие и 

сътрудничество между институциите 

(организациите), журналистите и целевите 

групи; за планиране и управление на 

стратегическите комуникации на различни 

служби и ведомства; за създаване и излъчване 

на мощни информационни послания. 

Форми и срок на обучение 

Обучението по специалността е в задочна 

форма (2 години – 4 семестъра).  

Перспективи за реализация 

Завършилите специалността получават 

професионална квалификация „мениджър по 

публични комуникации в сигурността и отбраната“ 

и могат успешно да заемат ръководни и експертни 

длъжности, свързани с планирането и управ-

лението на стратегическите комуникации на 

администрацията и връзките с обществеността в 

организациите от сектора за сигурност и отбрана, 

в институциите, бизнеса и неправителствените 

организации. 

 

 

Изучавани задължителни учебни 

дисциплини  

1. Национална и международна сигурност  
2. Мениджмънт на сектора за сигурност 
3. Стратегическо лидерство 
4. Концепции, стратегии и военни аспекти 

на националната сигурност 
5. Стратегия и система за национална 

сигурност 
6. Основи на публичните комуникации 
7. Психология на личността  
8. Технология на публичните комуникации  
9. Институционален и политически ПР  
10. Всеобхватен подход в управлението при 

кризи 
11. Връзки с обществеността при инциденти 

и кризи 
12. Корпоративни комуникации и брандинг 
13. Медиазнание и управление на медиите  
14. Социална психология 
15. Мениджмънт на сигурността и отбраната 

Достойнства и предимства  

 Отлична реализация на кадрите 

 Близка работа с преподавателите, 
възможност за докторантура 

 Участие в международната студентска 
програма „Еразъм +“ 

 Възможност за чуждоезиково обучение 

 Парк и обновена спортна зала, нови 
всесезонни игрища за тенис и футбол  

 Собствено общежитие в района 

 Православен храм, културни паметници 

 Вход с чип-карти, видео-наблюдение 

 Богат библиотечен фонд с модерна 
информационна система 

 
Всеки успешно завършил студент от 

специалността „Публични комуникации в 
сигурността и отбраната“ получава  европейско 
приложение на дипломата на английски език, 
което му дава легитимна възможност да работи 
в страните от Европейския съюз. 

 


