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Квалификационната характеристика на специалността „Стратегическо 

ръководство на отбраната и въоръжените сили” за образователно-квалификационната 

степен „магистър” в професионално направление „Военно дело” е основен документ, 

който обуславя разработването на учебния план за придобиване на висше образование 

и учебните програми по включените в него учебни дисциплини. 
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Тя е предназначена за описване на необходимите знания, умения и 

компетентности за получаване на професионална квалификация за упражняване на 

регулираната професия „Офицер за стратегическо ръководство на отбраната и 

въоръжените сили” в съответствие с ниво 7 от Националната квалификационна рамка. 

Квалификационната характеристика е разработена съобразно Закона за висшето 

образование, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и 

Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на 

образователно-квалификационна степен „магистър” в професионално направление 

„Военно дело” по специалността от регулираните професии „Офицер за стратегическо 

ръководство на отбраната и въоръжените сили”.  

 

1. НАСОЧЕНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО, ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ И 

ЗАДАЧИ. 

В магистърската специалност имат право да се обучават офицери, притежаващи 

образователно-квалификационна степен „магистър” в професионално направление 

„Военно дело”, получена във висши училища в страната или чужбина, обявени със 

заповед на министъра на отбраната на Република България. По двустранни 

споразумения за обучение се приемат и офицери от други държави. 

Основната цел на обучението е осигуряване на задълбочена теоретична, 

специализирана и практическа подготовка на офицерите за вземане на решения и 

поемане на висши управленски отговорности в стратегическите звена за управление на 

отбраната и въоръжените сили на Република България, в структурите на НАТО, ЕС и 

други международни организации, както и на командни длъжности на оперативно 

ниво. 

Обучението на офицери за стратегическо ръководство на отбраната и 

въоръжените сили формира необходимите индивидуални способности, 

непосредствено свързани с управленските процеси в системата за национална 

сигурност, планирането на отбраната на страната, използването на въоръжените сили 

и възможностите за служба в структурите на НАТО и ЕС на стратегическо ниво, 

командванията на оперативно ниво, в многонационална и конкурентна среда. 

Образователните задачи кореспондират с държавните изисквания за 

придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен 

„магистър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалността от 

регулираните професии „Офицер за стратегическо ръководство на отбраната и 

въоръжените сили“. Те се изразяват в придобиването на пакети от знания за: 

- глобалните, регионалните и националните измерения на сигурността и 

предизвикателствата пред съществуващите системи за сигурност; 

- състоянието и закономерностите на функциониране на системата за 

отбрана на страната; 

- теорията и практиката на планирането на отбраната за изграждане на 

способности в национален и съюзен контекст; 

- мениджмънта на ресурсите в сигурността и отбраната; 
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- структурата и развитието на въоръжените сили; 

- формите за използване на въоръжените сили; 

- стратегическото планиране и ръководството на  действията на 

въоръжените сили в национален и съюзен формат; 

- стратегическите комуникации; 

- стратегическото лидерство.  

Наред със знанията, обучението е насочено и към усъвършенстване на уменията 

на офицерите за стратегическа оценка на средата на сигурност, разработване на военен 

отговор и препоръки, планиране на използването на военния инструмент в мирно 

време, при криза и конфликт. 

Тези знания и умения са ключови за ориентиране в сложните условия на средата 

на сигурност и за отчитане на основните фактори, които формират позицията на 

страната в света и региона, и възможностите за използване на въоръжените й сили. 

 

2. ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, ПРИДОБИВАНИ ПО ВРЕМЕ НА 

ОБУЧЕНИЕТО. 

2.1. Знания, придобивани по време на обучението: 

2.2.1. Съвкупност от факти, принципи и теории, свързани с национална и 

международната сигурност. 

Фактологични знания за:  

 новите предизвикателства пред политика за сигурност; 

 особеностите на промените в геополитическата среда за сигурност през 

ХХІ в.;  

 характеристиките на съвременната  глобална, регионална и вътрешна среда 

на сигурност;  

 трансформацията на НАТО;  

 състоянието и тенденциите в общата политика за сигурност и отбрана на 

ЕС и перспективите на „Европейските въоръжени сили”;  

 стратегията за национална сигурност и Националната отбранителна 

стратегия; 

 структурните елементи и функции на системата за национална сигурност; 

 отбраната – ключов елемент на националната сигурност. 

Теоретични знания за:  

 съвременните концепции за сигурността;  

 теорията за държавата и държавността;  

 дипломацията и международното право;  

 съвременната парадигма за ролята на отбраната и въоръжените сили в 

стратегията за национална сигурност, значението на военната дипломация за 

гарантиране на сигурността в национален и регионален мащаб;  

 актуалните проблеми на националната сигурност.  
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2.2.2. Съвкупност от факти, принципи, теории и практики, свързани с 

ръководството на отбраната и въоръжените сили. 

Фактологични знания за: 

 националната мощ с фокус върху военния инструмент на мощта; 

 съюзните аспекти в планирането на отбраната; 

 военностратегическата оценка на средата на сигурност (рискове и 

заплахи); 

 приоритетите на отбранителната политика; 

 ролята на въоръжените сили и нивото на амбиция за тяхното използване; 

 сценариите за планиране – контекстни и ситуационни; 

 мисиите и задачите на въоръжените сили в съответните сценарии; 

 програмите и плановете за развитие на въоръжените сили; 

 функционалната, организационната и командната структура на 

въоръжените сили.  

Теоретични знания за: 

 стратегическото мислене; 

 процесите за изграждане на отбранителни способности;  

 нововъзникващите технологии с разрушителен ефект; 

 невоенните способности за отбрана на страната; 

 

2.2.3. Съвкупност от теории и практики, свързани с мениджмънта на 

ресурсите в сигурността и отбраната: 

Фактологични знания за: 

 прилагането на интегриран подход в използването на националния капитал 

за поддържане, изграждане на нови и освобождаване от излишни способности за 

сигурност и отбрана; 

 планирането на отбраната, базирано на способности и ефективно 

управление на човешките, материалните, информационните и финансовите ресурси; 

 системата за отбранително планиране в НАТО и ЕС и връзките с 

националната планираща система на въоръжените сили на Република България; 

 прозрачността и отчетността на управлението в публичната 

администрация на отбраната. 

Теоретични знания за: 

 стратегическия мениджмънт на отбраната на страната, дългосрочно, 

средносрочно и краткосрочно планиране, програмиране и бюджетиране; 

 управлението на проекти за модернизация и развитие на въоръжените 

сили; 

 мениджмънта на риска; 

 мениджмънта на ресурсите за отбрана в условията на икономически 

ограничения; 

 мениджмънта на човешките ресурси за сигурност и отбрана; 

 развитието на административния мениджмънт; 
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 мениджмънта на гражданските ресурси за отбрана; 

 мениджмънта на информационните ресурси. 

 

2.2.4. Съвкупност от принципи, практики и поуки, свързани с използването 

на въоръжените сили: 

Фактологични знания за: 

 военната история и теориите за съвременната война.  

 военнополитическите кризи и характеристиките на съвременните военни 

конфликти. Тенденции за използване на въоръжените сили в бъдещи конфликти; 

 управлението на кризи и тяхното разрешаване. Национални и съюзни 

аспекти; 

 правните аспекти на използването на въоръжените сили; 

 концептуалната и доктриналната база за използване на въоръжените сили; 

 концептуалната рамка на силите за отговор на НАТО и силите за бърз 

отговор на ЕС; 

 всеобхватния подход при планирането на операции и мисии с фокус върху 

политико-военното и стратегическо ниво; 

 гражданско-военно сътрудничество и координация в операциите; 

 стандартите на НАТО и процедурите при съвместно използване на силите 

в международна и мултикултурна среда. 

Теоретични знания за: 

 формите за използване на  въоръжените сили; 

 бойното пространство и неговите измерения;  

 готовността за използване на въоръжените сили; 

 синхронизирането на действията; 

 бъдещата рамка на операциите; 

 концептуалната рамка на операциите; 

 възгледите и условията за осигуряване и поддръжка на  въоръжените сили 

в операциите; 

 планиране на използването на въоръжените сили. 

 

2.2.5. Стратегическо лидерство: 

Фактологични знания за: 

 съвременните схващания за лидерството в организациите; 

 компетентностите и дейностите на стратегическия лидер; 

 организационните ресурси за повишаване на мотивацията във 

въоръжените сили; 

 организационната култура и военната субкултура като ядро на 

организационната динамика; 

 психологическите операции, противодействие на дезинформацията в 

постмодерния свят и психологическата защита на целевите аудитории; 
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 техниките за оказване на влияние в и извън командната верига на 

стратегическия лидер; 

 ефективно себепредставяне на стратегическия лидер пред средствата за 

масова информация и изграждане на медиен имидж. 

Теоретични знания за: 

 предимствата на лидерското присъствие, произтичащо от 

трансформиращото и автентичното лидерство; 

 съвременните концепции за влияние от стратегическия лидер; 

 методологията и авангардните практики на стратегическото лидерство; 

 актуалните възгледи за развитие на мотивацията; 

 потенциала на организационната култура, креативното, критичното и 

концептуалното мислене за организационен растеж; 

 стратегическите комуникации; 

 влиянието на медиите върху процесите в отбраната. 

 

2.2. Умения, придобивани по време на обучението. 

2.2.1. Познавателни: 

 да разбира политиката за национална сигурност, отбранителната политика 

и компетентно да участва в тяхното реализиране; 

 да изучава новите условия в общественото развитие и да прави обосновани 

изводи за тенденциите за промяна в средата на сигурност; 

 да идентифицира и анализира стратегическите предизвикателства и 

проблеми в системата за национална сигурност и системата за отбрана на страната; 

 да анализира, класифицира и приоритизира факторите и ресурсите за 

управление на системата за национална сигурност и системата за отбрана на страната; 

 да преосмисля жизнените си цели, мобилизира личния потенциал, планира 

поведението си и предприема действия в съответствие с управленските функции; 

 да разпознава и управлява организационните конфликти. 

 

2.2.2. Практически: 

 да формулира цели за изграждането и използването на въоръжените сили 

въз основа на приоритетите в отбранителната политика на страната; 

 да подготвя военна оценка и препоръки за вземане на стратегически 

решения с необходимата аргументация; 

 да носи отговорност за взети решения и отстоява позиция; 

 да планира използването на въоръжените сили в условията на кризи и 

конфликти с различен характер; 

 да участва активно в разработването и изпълнението на програми за 

развитие на въоръжените сили; 

 да участва в управлението на процесите за постигане на целите за 

способности на НАТО и поддържане на оперативната съвместимост;  
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 да усъвършенства командната структура и структурата на въоръжените 

сили; 

 да определя ефективна система за командване и управление за конкретна 

операция и мисия, създава експертни екипи за разработване и предоставяне 

военностратегическа експертиза; 

 да участва ефективно в преговори по въпроси на военното сътрудничество 

и съюзното синхронизиране; 

 да работи ефективно в условията на граждански контрол;  

 да разработва концептуални и доктринални документи за планирането, 

подготовката и използването на въоръжените сили; 

 да прилага принципите на съвременното военно лидерство и методите на 

ръководене и администриране на процесите във въоръжените сили; 

 да прилага мисийното командване във въоръжените сили; 

 да развива организационната култура; 

 да общува ефективно с медиите и да допринасят за изграждане на 

положителен образ на въоръжените сили. 

 

3. ПРОВЕЖДАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ПОДГОТОВКА, СВЪРЗАНА 

С ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВИПУСКНИКА. 

Обучението в магистърската специалност „Стратегическо ръководство на 

отбраната и въоръжените сили“ се осъществява във факултет „Национална сигурност 

и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, в редовна форма и рамките на една 

учебна година (два учебни семестъра).  

Планирането на учебния процес е по семестри. В началото на всеки семестър 

учебната група получава разписание на занятията за семестъра. Учебният процес във 

факултета се организира и провежда в учебни дни, седмици, семестри и учебна година 

въз основа на учебен план по задължителни, избираеми и факултативни учебни 

дисциплини. 

Моделът на обучение в магистърската специалност следва логическата 

последователност – от „общото“ към „частното“, от „главното“ към 

„второстепенното“, от „миналото“ към „бъдещото“. 

При изучаването на проблемни теми и въпроси се изхожда от политическата 

интерпретация, преминава се през научното обосноваване и се детайлизират военните 

експертизи в търсене на пресечни точки между програми, планове, теории, стратегии 

и доктрини. 

Ключови за подготовката на офицерите са практическите занятия, 

организирани върху реални примери от дейностите на системите за сигурност и за 

отбрана, национални и от горещите точки по света. Тези занятия се провеждат под 

формата на „ситуационни игри“, „щабни тренировки“ и „решаване на казуси“. 

Подготовката на офицерите с оглед на тяхната професионална реализация се 

подпомагат от учебни стажове, изразяващи се в посещения на структури от системите 

за сигурност и за отбрана в страната и в страна членка на НАТО. 
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Випускниците, завършват обучението си по магистърската специалност 

„Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ със защита на 

дипломна работа, като в Държавната изпитна комисия се привлича представител на 

Щаба на отбраната. 

 

4. ПОСТИГАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И 

КАЧЕСТВА ОТ ВИПУСКНИКА. 

В процеса на обучение се придобиват компетентности за прилагане на 

съвременни и перспективни методи и подходи за анализ и оценка, необходими при 

решаване на актуалните въпроси на стратегическото ръководство на отбраната и 

въоръжените сили. Необходимите компетентности и качества на офицерите се 

доказват с оглед на степента на поемане на отговорност и самостоятелност, обособени 

в четири групи: 

 

4.1. Самостоятелност и отговорност: 

 усъвършенстване на личните качества, осигуряващи изпълнение на 

лидерски функции в Министерството на отбраната, Съвместното командване на 

силите, командванията на видовете въоръжени сили, Съвместното командване на 

специалните операции, Командването за логистична поддръжка и Командването за 

комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана; 

 разработване на военни оценки и препоръки в подкрепа на провежданата 

отбранителна политика; 

 поемане на отговорности за резултатите от управлението на въоръжените 

сили на стратегическо и оперативно ниво; 

 поддържане на активна позиция при прилагане на планирането на 

отбраната базирано на способности, мисийното командване и всеобхватния подход в 

планирането на операциите. 

 

4.2. Компетентности за учене: 

 участие в научни конференции, кръгли маси, семинари, симпозиуми и в 

учебния процес на образователната система за обсъждане на нови и комплексни 

въпроси на управлението на кризи, предотвратяване и разрешаване на конфликти; 

 определяне на необходимото знание за развитие на системата за 

национална сигурност и системата за отбрана на страната; 

 наблюдение и анализ на развитието на въоръжените сили и формулиране 

на изводи и препоръки за усъвършенстване. 

 

4.3. Комуникативни и социални компетентности: 

 демонстриране на умения за изразяване на теза в сферата на сигурността и 

отбраната и готовност да я подкрепя и защитава пред специализирана аудитория; 

 ползване на английски или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2 по 

стандарта на НАТО STANAG 6001; 
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 прилагане на дипломатически техники и подходи за обосноваване 

използването на въоръжените сили по основните им мисии. 

 

4.4. Професионални компетентности за: 

 вземане на решения, необходими за справяне със сложни проблеми на 

националната сигурност и отбраната на страната; 

 предоставяне на експертиза за изграждане на отбранителните способности, 

подготовката, планирането и използването на въоръжените сили; 

 работа в групи на командванията, училищата и центровете на НАТО и ЕС, 

свързана с изграждане на способности и планиране и провеждане на операции и мисии; 

 способност за организиране, планиране и ръководство на отбраната и 

въоръжените сили;  

 своевременно ориентиране и предлагане на адекватни варианти за решения 

за ефективни действия в качествено различни ситуации и в условията на динамично 

променящи се рискове и заплахи за сигурността на страната. 

 

5. ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ. 

Завършилите образователно-квалификационна степен „магистър” по 

специалността „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” могат 

да заемат ръководни и командни длъжности, изискващи висши офицерски звания. 

 

 


