
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 

Информация за кандидатстване: 

отдел „Учебна дейност“ 

02 92 26 572 
 

Информация за специалността:  

02 92 26 578 

02 92 26 544 
 

Повече информация можете да получите 

от интернет страницата 

https://rndc.bg 

 и на официалната Facebook страница 

на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 

 

 

 

 

 

 

 
Специалност  

СИГУРНОСТ  

И ОТБРАНА 
на образователно-квалификационна  

степен 
 „бакалавър“ 

 



 

органи и структури, органи на местното 
самоуправление и администрацията, 
международни организации и структури за 
сигурност, неправителствени организации с 
ангажименти по отбраната на страната. 

Обучението по специалността се 
осъществява чрез изучаване на 
основополагащи и специализирани модули, 
съдържащи задължителни, избираеми и 
факултативни дисциплини, както и чрез 
прилагане на нови и разнообразни учебни 
форми.  

Обучението е структурирано в седем 
модула: общообразователен, фундаментална 
подготовка, профилиращо обучение, 
специализация, чужди езици, физическа 
подготовка и стажове. 

 

Достойнства и предимства 

 Отлична реализация на кадрите, 
дипломирани по специалността в 
професионално направление „Национална 
сигурност“ 

 Възможност за участие в между-
народната студентска програма „Еразъм +“ 

 Възможност за следдипломна 
квалификация 

 Възможност за чуждоезиково обучение 

 Парк за спорт и отдих  

 Богат библиотечен фонд с модерна 
информационна система 

 Приемливи такси за обучение 

 Възможност за настаняване в 
общежитие на студентите от редовна форма на 
обучение. 

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. 

Обучението по бакалавърска специалност 
„Сигурност и отбрана“ е породено на база 
изискванията на пазара на труда при търсенето 
на оптимален профил на компетентностите и 
базовите знания свързани със защитата на 
националната сигурност, юридическите лица с 
възложени задачи по отбраната, както и в 
международните организации и структури за 
сигурност придобивани по въпросите на 
сигурността и отбраната. Обучението е 
предназначено за придобиване на 
образователно квалификационна степен 
„бакалавър“ от област от висше образование 
„Сигурност и отбрана в професионалното 
направление „Национална сигурност“. 

Обучението позволява получаване на 
специализирани теоретични знания и 
практически умения в сферата на националната 
сигурност и отбраната. 

Специалност 
„Сигурност и отбрана“ 

Обучението по специалност „Сигурност и 
отбрана“ осигурява широкопрофилна 
подготовка. То е насочено към получаване на 
знания, умения и базова компетентност за 
управление на процесите по осигуряване на 
сигурност и отбраната на страната, дейността на 
международните, гражданските, политическите и 
други структури, участващи в системите за 
национална сигурност и отбрана. 

Випускникът се готви интелектуално, 
нравствено, физически и професионално като 
гражданин и експерт по въпросите на 
сигурността и отбраната. 

Обучаващите се по специалността, 
придобиват умения за самостоятелна 
професионална работа и за работа в екип. 
Изграждат конкурентни способности за 
реализация в международна среда.  

 

Форми и срок на обучение 
Обучението по специалността се 

осъществява в редовна (4 години – 8 семестъра) 
и задочна форма (5 години – 10 семестъра). 

 

Перспективи за реализация 
Завършилите специалността „Сигурност и 

отбрана” получават образователно-
квалификационна степен „бакалавър“ и 
професионална квалификация „Експерт по 
сигурност и отбрана“. След успешно 
дипломиране випускникът може да заема 
ръководни и експертни длъжности в държавни 

 


