
З А П О В Е Д  

 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  

 

21.06.2022 г.    № ОХ - 594     София 

Съдържание: Обявяване на конкурси за прием на редовни и задочни 

докторанти във военните академии, висшите военни училища 

и Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” през 

учебната 2022-2023 година. 

На основание чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 26, т. 15, чл. 95, ал. 6 и чл. 238, ал. 

1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и 

чл. 68, ал. 1 от Закона за висшето образование, чл. 7, ал. 1 от Закона за развитието 

на академичния състав в Република България, раздел I, т. 14 от заповед № ОХ-

626/27.07.2011 г. на министъра на отбраната, изм. и доп. със заповед № ОХ-

380/30.05.2012 г. и заповед № ОХ-189/17.03.2015 г., и на основание Решение № 363 

от 01 юни 2022 г. на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за 

обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните 

организации на Република България през учебната 2022-2023 година, 

 

З А П О В Я Д В А М: 
 

I. Обявявам Списък на докторските програми/специалностите и темите за 

прием на редовни и задочни докторанти във военните академии, висшите военни 

училища и Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” през учебната 2022-

2023 година (Приложение № 1). 

II. До 30.06.2022 г. началниците на военните академии/висшите военни 

училища и директорът на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” да 

обявят конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, съгласно списъка по 

Приложение № 1 в „Държавен вестник” и на Интернет страницата на съответната 

военнообразователна/научна институция. 

III. Военнослужещите, желаещи да се обучават в редовна и задочна форма на 

докторантура във военните академии, висшите военни училища и Института по 

отбрана „Професор Цветан Лазаров”, да подадат рапорт по команден ред до 

министъра на отбраната за получаване на разрешение за кандидатстване и 

обучение, съгласно чл. 113, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ) в срок, както 

следва: 

1. За Военномедицинска академия, висшите военни училища и Института по 

отбрана „Професор Цветан Лазаров” – до 29.07.2022 г. 

2. За Военна академия „Георги Стойков Раковски” – до 28.10.2022 г. 



IV. Военнослужещите по раздел III да приложат към рапорта си следните 

документи: 

1. Копие на дипломата за придобита образователно-квалификационна степен 

„магистър” (за специалностите от регулираните професии, да приложат диплома 

от същото професионално направление). 

2. Кадрова справка, изготвена от кадровия орган по местослужене. 

3. Справка за научните интереси и публикации на кандидата (ако има такива). 

4. Становище за необходимостта от обучението от съответния командир / 

началник / ръководител. 

V. Цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, желаещи да се 

обучават в редовна и задочна форма на докторантура във военните академии, 

висшите военни училища и Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, да 

подадат заявление за получаване на разрешение за кандидатстване и обучение от 

министъра на отбраната, в сроковете по раздел III, съгласно чл. 120, ал. 1 от 

ППЗОВСРБ, към което да приложат: 

1. Копие на дипломата за придобита образователно-квалификационна степен 

„магистър” (за специалностите от регулираните професии, да приложат диплома 

от същото професионално направление). 

2. Биографична справка, изготвена от орган на личния състав по месторабота. 

3. Справка за научните интереси и публикации на кандидата (ако има такива). 

4. Становище за необходимостта от обучението от съответния 

командир/началник/ръководител. 

VI. Директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната” 

да организира изготвянето на докладни записки до министъра на отбраната, за 

даване на разрешение за кандидатстване и обучение в редовна и задочна форма на 

докторантура на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на 

отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия, които отговарят на изискванията, в срок: 

1. До 30.08.2022 г., за Военномедицинска академия, висшите военни училища 

и Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”. 

2. До 11.11.2022 г., за Военна академия „Георги Стойков Раковски”. 

VII. Командирите/началниците/ръководителите на структурите, в които 

служат/работят кандидатите за обучение в редовна и задочна форма на 

докторантура, да ги уведомят за решението на министъра на отбраната, в срок: 

1. До 15.09.2022 г., за кандидатите във Военномедицинска академия, висшите 

военни училища и Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”. 

2. До 18.11.2022 г., за кандидатите във Военна академия „Георги Стойков 

Раковски”. 

VIII. Военнослужещите и цивилните служители от Министерството на 

отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия, получили разрешение за обучение в редовна и задочна форма 



на докторантура, да подадат рапорт/заявление до началника на 

военнообразователната или научната институция, в която желаят да се обучават, в 

срок: 

1. До 28.09.2022 г., за кандидатите във Военномедицинска академия, висшите 

военни училища и Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”. 

2. До 25.11.2022 г., за кандидатите във Военна академия „Георги Стойков 

Раковски”. 

IX. Към рапорта/заявлението по раздел VIII, кандидатите да приложат: 

1. Кадрова справка, изготвена от кадровия орган по местослужене – за 

военнослужещите; биографична справка, изготвена от орган на личния състав по 

месторабота – за цивилните служители. 

2. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена 

от чуждестранно висше училище. 

3. Копие от документите по атестирането, заверени от съответния орган по 

личния състав. 

4. Копие от разрешението за достъп до класифицирана информация. 

5. Копие от сертификат за владеене на английски или френски език по 

стандарта на НАТО STANAG-6001 – за военнослужещите. 

6. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на 

кандидата в съответната научна област. 

X. Граждански лица, извън Министерството на отбраната, структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които желаят 

да се обучават в задочна форма на докторантура във военните академии, висшите 

военни училища и Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, да подадат 

заявление до началника/директора на съответната военнообразователна/научна 

институция в срока по раздел VIII, т. 1, в което да приложат документите по раздел 

V, т. 1, раздел IX, т. 2 и 6, и автобиография. 

XI. В рапорта/заявлението на кандидатите по раздел VIII и раздел X да се 

посочи чуждия език, по който ще бъде положен конкурсен изпит. 

XII. Началниците на Военномедицинска академия/висшите военни училища 

и директорът на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”: 

1. До 07.10.2022 г., да назначат със своя заповед комисии за допускане до 

участие в конкурсните изпити на кандидатите за обучение в редовна и задочна 

форма на докторантура, които отговарят на изискванията. 

2. До 19.10.2022 г., да уведомят писмено кандидатите, допуснати/недопуснати 

до участие в конкурсните изпити за обучение в редовна и задочна форма на 

докторантура и да изпратят програмите, по които ще се проведат изпитите. 

3. Да организират провеждането на конкурсните изпити с кандидатите за 

обучение в редовна и задочна форма на докторантура, не по-рано от един месец 

след изтичане на срока за подаване на документите за кандидатстване по утвърден 

от тях график, който да бъде изпратен в дирекция „Управление на човешките 

ресурси в отбраната” до 28.10.2022 г. 



4. До 12.12.2022 г. да изпратят в дирекция „Управление на човешките ресурси 

в отбраната” предложение за зачисляване на издържалите конкурсните изпити 

военнослужещи и цивилни служители, въз основа на решение на съответния 

Академичен съвет/Научен съвет. 

XIII. Началникът на Военна академия „Георги Стойков Раковски”: 

1. До 30.11.2022 г., да назначи със своя заповед комисия за допускане до 

конкурсните изпити на кандидатите за обучение в редовна и задочна форма на 

докторантура, които отговарят на изискванията. 

2. До 09.12.2022 г., да уведоми писмено кандидатите, допуснати/недопуснати 

до участие в конкурсните изпити за обучение в редовна и задочна форма на 

докторантура и да изпратят програмите, по които ще се проведат изпитите. 

3. Да организира провеждането на конкурсните изпити с кандидатите за 

обучение в редовна и задочна форма на докторантура, не по-рано от един месец 

след изтичане на срока за подаване на документите за кандидатстване, по утвърден 

от него график, който да бъде изпратен в дирекция „Управление на човешките 

ресурси в отбраната” до 22.12.2022 г. 

4. До 31.01.2023 г. да изпрати в дирекция „Управление на човешките ресурси 

в отбраната” предложение за зачисляване на успешно издържалите конкурсните 

изпити въз основа на решение на Академичния съвет. 

XIV. Директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси в 

отбраната” да ми представи проекти на заповеди за зачисляване на военнослужещи 

и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в редовна 

и задочна форма на докторантура, както следва: 

1. Във Военномедицинска академия, висшите военни училища и Института по 

отбрана „Професор Цветан Лазаров” – до 30.12.2022 г. 

2. Във Военна академия „Георги Стойков Раковски” – до 10.02.2023 г. 

XV. До 10 дни след издаване на заповедите по раздел XIV, оправомощените 

командири/началници/ръководители на военни формирования/структури, 

сключват с докторантите, обучавани за нуждите на Министерство на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 

армия: 

1. Допълнително споразумение към договора за военна служба на 

военнослужещите, на основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОВСРБ във връзка с чл. 145, 

ал. 1, т. 2 от ЗОВСРБ. 

2. Договор с цивилните служители, на основание чл. 292, ал. 2 и ал. 3 от 

ЗОВСРБ. 

XVI. Кандидатите за обучение, чиито процедури на проучване за даване на 

разрешение за достъп до класифицирана информация завършат с отказ за издаване 

на разрешение, не се приемат за обучение, независимо от резултатите им на 

конкурсните изпити. На лицата, на които е отнето разрешението за достъп до 



класифицирана информация, се прекратява обучението и те се отписват със 

заповед на министъра на отбраната. 

XVII. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността и протокол” да 

организира публикуването на заповедта на Интернет страницата на 

Министерството на отбраната. 

Контрола по реализацията на всички етапи от процедурите по тази заповед и 

по провеждането на конкурсните изпити възлагам на директора на дирекция 

„Управление на човешките ресурси в отбраната”. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на докторските програми/специалностите за 

обучение в редовна и задочна форма на докторантура през 2022 г. - 7 (седем) листа, 

некласифицирана информация. 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

ДРАГОМИР ЗАКОВ 


