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В условията на извършва- 

щата се в началото на ми- 

налия век реорганизация и 

модернизация на Бъл- 

гарската армия необходи- 

мостта от офицерски кадри 

с висше образование все 

повече се засилва. Липса- 

та на родно висше военно 

учебно заведение принуж- 

дава държавата да изпраща 

желаещите да продължат 

образованието си офицери 

зад граница – първоначал- 

но в Русия, а впоследствие 

и в различни държави от 

Западна Европа. Въпреки 

това необходимостта от 

подобно учебно заведе- 

ние у нас се чувства все по-

осезателно, което е и 

причината през декември 1911 г. министърът на войната генерал-майор 

Никифор Никифоров да внесе в Народното събрание законопроект за 

създаването на военна академия. В доклада си до цар Фердинанд І той 

подчертава, че развитието на военното дело изисква и Българската ар- 

мия по примера на другите държави „да се постави по пътя на едно по-

правилно културно развитие“, което налага „учредяването на едно 

висше военно учебно заведение под названието Военна академия“. 
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На 12/25 декември 1911 г. докладът е утвърден от монарха, който 

отбелязва в резолюцията си към него, че одобрява внасянето на законо- 

проекта в Народното събрание и поздравява армията „с това щастливо 

и съдбоносно решение“. На 1/14 март 1912 г. депутатите го разглеждат, 

гласуват и приемат, а на 20 април/3 май с Указ № 26 цар Фердинанд І 

утвърждава Закона за Военната академия. С публикуването му на 8/21 

май 1912 г. в „Държавен вестник“ нормативният акт влиза в сила, а 

съществуването на Академията става реален факт. В съответствие с 

постановките на закона тя се създава с цел „придобиване на висше 

образование от офицерите от Българската войска“ и за подготвяне на 

офицерски кадри за нуждите на Генералния щаб. 
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Днес Военната академия обучава студенти в два факултета. Фа- 

култет „Национална сигурност и отбрана“ включва катедрите „Поли- 

тики, стратегии и отбранително планиране“, „Съвместни операции и 

планиране“, „Национална и международна сигурност“, „Мениджмънт 

на сигурността и отбраната“ и „Психология и лидерство“. 

Факултет „Командно-щабен“ включва катедрите „Сухопътни 

войски“, „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“, „Во- 

енноморски сили“, „Логистика“, „Комуникационни и информационни 

системи“, „Мениджмънт на извънредните ситуации“. 

Департамент  

„Дистационно обу- 

чение, езикова под- 

готовка и квали- 

фикация“ включва 

катедра „Езиково 

обучение“  и  екип 

„Сертифициране по 

английски език“. 

И н с т и т у т 

„Перспективни из- 

следвания за отбра- 

ната“ включва сек- 

циите „Стратегиче- 

ски изследвания на сигурността и отбраната“, „Доктрини, концепции и 

поуки от практиката“, „Военноисторически изследвания“, „Техноло- 

гии и платформи в сигурността и отбраната“, „Научна дейност, разви- 

тие на академичния състав и докторанти“. 

През своята 110-годишна история Военна академия „Г. С. Ра- 

ковски“ е основен стълб на родното военно образование, гарант на 
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българската държавност. Тя е не само пър- 

вото висше военно училище в страната, но и 

най-авторитетният български център за 

формиране на бъдещи военни и граждански 

лидери в областта на сигурността и отбра- 

ната. Съхранените в Академията български 

военнообразователни традиции, съчетани с 

постиженията на eвроатлантизма, ще про- 

дължават да бъдат фундамент в изгражда- 

нето и възпитанието на най-подготвените 

кадри в сектора за сигурност и отбрана. 

 
 

. 
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 СИГУРНОСТ И ОТБРАНА  

Обучението по специалността осигурява получаване на 

цялостна представа за характера на професионалното направление 

„Национална сигурност“ и най-обща за „Военно дело“; овладяване 

на широкопрофилни теоретични знания и практически умения 

за националната сигурност и отбраната; умения за адаптивност в 

съответствие с изменящите се условия при реализирането на 

специалистите в сектора на сигурността и отбраната; придобиване на 

умения за самостоятелна професионална работа и за работа в екип; 

условия за образователна мобилност и международна сравнимост на 

получаваните знания и придобитите способности. 

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 получават професионална 

квалификация „Експерт по сигурност и отбрана“ и могат успешно да 

се реализират на длъжности в структурите по сигурността и отбраната 

в страната ни, в съюзни и международни организации, в държавната 

администрация, в местната власт, в дружества, ангажирани в сектора на 

сигурността и отбраната, както и в неправителствени организации. 

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. 

Задължителните учебни дисциплини осигуряват фундаментална 

подготовка по широкопрофилната специалност „Сигурност и отбрана“ 

от професионалното направление „Национална сигурност“. 

Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични 

знания и компетентности от областта на специалността. 

Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на 

знания и умения в различни научни области в съответствие с 

интересите на студентите. 
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Обучението е структурирано в следните седем модула: 

общообразователна подготовка, фундаментална подготовка, 

профилираща подготовка, специализирана подготовка, чуждоезикова 

подготовка, физическа подготовка и практическа подготовка. 

 
Семестриална такса за обучение 

по държавна поръчка 

• Редовно обучение 600 лв. 

• Задочно обучение 475 лв. 

 

Семестриална такса за обучение 

срещу заплащане 

• Редовно обучение 800 лв. 

• 

 КИБЕРСИГУРНОСТ  

Обучението по бакалавърска специалност „Киберсигурност“ е 

породено от обективно нарастващите изисквания за формиране на 

квалификация, за адекватен отговор и противодействие на 

киберзаплахите и е предназначено за придобиване на квалификационна 

степен „бакалавър“ в професионалното направление „Национална 

сигурност“ на област на висше образование „Сигурност и отбрана“. 

Обучението по специалността „Киберсигурност“ позволява 

получаване на специализирани теоретични и практически знания 

в сферата на националната сигурност и отбраната, в сферата 

киберсигурността и в сферата на комуникационните и 

информационните системи и технологии. 

Обучението се провежда с цел придобиване на специализирани 

умения и знания за решаване на проблеми на прилагането, 

нововъведенията и експлоатацията на комуникационните и 

информационните системи и технологии, развиване на способности 

и усъвършенстване на необходими навици и умения в отговор на 

нарастващите заплахи в киберпространството. То включва описание на 

заплахи, прилагане на политики в съответствие с риска, използване на 

средства за киберзащита в единна система. 
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Обучението се асемблира около съвременните схващания за 

същността на киберзащитата и принципите за изграждане на система 

за киберсигурност чрез стандарти (национални и международни) и 

процедури. 

Форми и срок на обучение 

Обучението по специалността се провежда в задочна форма (4 

години – 8 семестъра). 

Перспективи за реализация 

Учебният план и учебните програми са в пълно съответствие 

с държавните и европейските изисквания за придобиване на ОКС 

„бакалавър“, което позволява на успешно завършилите да намерят 

своята реализация в Европейския съюз. 

Успешно завършилите обучението си получават диплома за ОКС 

„бакалавър“ по специалност „Киберсигурност“ в област на висшето 

образование „Сигурност и отбрана“, професионално направление 

„Национална сигурност“, както и Европейско дипломно приложение 

Възможност за участие в международна студентска програма 

„Еразъм +“ 

Възможност за участие в организираните всяка година мастър 

класове с преподаватели от водещи в областта на киберсигурността 

световни университети и организации. 

 

Семестриална такса за обучение 

по държавна поръчка 

• Задочно обучение 1150 лв. 

 

Семестриална такса за обучение 

срещу заплащане 

• Задочно обучение 1550 лв. 
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 НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА  

Магистърската специалност предоставя възможност за 

интердисциплинарна подготовка на специалисти по въпросите на 

сигурността и отбраната, националната и международната сигурност и 

гражданско-военните отношения. 

Обучаемите придобиват задълбочени и систематизирани знания 

за новите характеристики и предизвикателства пред сигурността в 

постмодерната епоха, проблемите и перспективите пред европейския 

интеграционен процес и общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, 

съвременното състояние на НАТО и трансатлантическите отношения, 

особеностите в развитието на Югоизточна Европа, Черноморския 

регион и Близкия изток. 

В процеса на обучението те се запознават със системата за 

национална сигурност и с актуални въпроси на стратегията за сигурност, 

кризите като социален феномен и особеностите на управлението при 

кризи. 

Форми и срок на обучение 

Обучението по специалността се осъществява в редовна 

(1 година и 4 месеца – 3 семестъра), задочна (2 години – 4 семестъра) и 

дистанционна (2 години – 4 семестъра) форма. 

Перспективи за реализация 

Завършилите специалността получават професионална 

квалификация „експерт по национална сигурност и отбрана“ и могат 

успешно да се реализират в органите за държавно и местно управление, 

в бизнес средите и организациите с отношение към проблемите на 

националната сигурност, в международни колективни органи за 

управление на сигурността. 

Изучавани задължителни учебни дисциплини 

1. Национална и международна сигурност 

2. Мениджмънт на сектора за сигурност 

3. Стратегическо лидерство 



11  

4. Концепции, стратегии и военни аспекти на националната 

сигурност 

5. Мениджмънт на сигурността и отбраната 

6. Политики, стратегии и отбранително планиране 

7. Всеобхватният подход в управлението при кризи 

8. Организационно поведение в сигурността и отбраната 

9. Глобална сигурност и геополитика 

10. Регионална сигурност 

11. Национална сигурност 

12. Система за национална сигурност 

 

Семестриална такса за обучение 

по държавна поръчка 

• Редовно обучение 675 лв. 

• Задочно обучение 600 лв. 

• Дистанционно обучение  625 лв. 

 

Семестриална такса за обучение срещу заплащане 

• Редовно обучение 1100 лв. 

• Задочно обучение 825 лв. 

• Дистанционно обучение  900 лв. 

 
 

 КИБЕРСИГУРНОСТ  

 
Обучението по специалността позволява получаване на 

специализирани  теоретични  и  практически  знания  в  сферата на 

националната сигурност и отбраната, киберсигурността и 

комуникационните и информационните системи и технологии. 

Усъвършенстват се уменията на обучаемите за предприемане на 

гъвкави и адаптивни действия, лидерски умения и работа в екип, 

прилагане на тактики, техники и процедури при противодействието на 

киберзаплахите, както и използване на формированията и структурите 

от системата за сигурност в страната и извън нея. В процеса на 

обучението е предвидено участие в научни конференции, посещения в 

конкретни критични обекти, даващи възможност на 
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обучаемите на практика да анализират и оценят диалектическите 

връзки между различните елементи от системата за сигурност. 

Форми и срок на обучение 

Обучението се осъществява в задочна форма (2 години – 

4 семестъра). 

Перспективи за реализация 

Завършилите специалността получават професионална 

квалификация „магистър по киберсигурност“ и могат успешно да се 

реализират като мениджъри, експерти и служители в държавни или 

частни организации. 

Изучавани задължителни учебни дисциплини 

1. Сигурност на индустриалните информационни системи 

2. Криптографски системи за защита на информация 

3. Анализ и управление на риска 

4. Облачни технологии и информационна сигурност 

5. Информационна сигурност и превенция на атаки 

6. Методи и модели за изследване на КИС 

7. Комуникационна и информационна съвместимост 

в обществените и корпоративните мрежи и системи 

8. Архитектури и средства за описание на КИС в сигурността 

и отбраната 

9. Киберсигурност 

10. Организация и управление на КИС в сигурността 

и отбраната 

 

Семестриална такса за обучение 

по държавна поръчка 

• Задочно обучение 600 лв. 

 

Семестриална такса за обучение срещу заплащане 

• Задочно обучение 1200 лв. 
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 СИГУРНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  

 НА РАДИКАЛИЗАЦИЯТА И ТЕРОРИЗМА  

Обучението се провежда с цел предоставяне на допълнителна, 

широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на бакалаври или 

магистри по специалности извън областта на висше образование 

„Сигурност и отбрана“. 

Форми и срок на обучение 

Обучението се осъществява в задочна форма (2 години – 

4 семестъра). 

Перспективи за реализация 

Завършилите специалността получават професионална 

квалификация „магистър по сигурност и противодействие на 

радикализацията и тероризма“ и могат да заемат ръководни и 

експертни длъжности в структурите на системата за национална 

сигурност, да бъдат консултанти, експерти, анализатори по 

противодействие на тероризма в частни и публични организации и в 

академични звена. 

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. Организация на основните формирования и структури в 

сектора за сигурност и отбрана 

6. Теоретични основи на тероризма и антитероризма 

7. Противодействие на радикализацията 

8. История на тероризма 

9. Психология на социалното влияние 

10. Междукултурни комуникации 

11. Сигурност на комуникациите 

12. Публични комуникации при терористични актове 

13. Управление на антитерористичната дейност 
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14. Използване на формированията и структурите от системата 

за сигурност при противодействие на тероризма 

 

Семестриална такса за обучение 

по държавна поръчка 

• Задочно обучение 600 лв. 

 

Семестриална такса за обучение срещу заплащане 

• Задочно обучение 825 лв. 

 

Допълнителна информация за специалността – https://sprt-va.eu/news/ 

 

 ПСИХОЛОГИЯ В СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА  

Програмата е разработена с цел подготовка на специалисти с 

висше образование (бакалавър или магистър по психология или друга 

специалност) чрез усвояване на знания и развиване на умения и 

компетентности, необходими в работата на психолога от сектора за 

сигурност и отбрана. 

Форми и срок на обучение 

Обучението е в задочна форма с две години срок на обучение 

(4 семестъра). 

Перспективи за реализация 

Завършилите специалността получават професионална квалифи- 

кация „Психолог“, като могат да заемат експертни длъжности в сектора 

за сигурност и отбрана, както и в други сектори от обществения живот, 

изискващи специализирана подготовка в областта на психологията. 

Изучавани задължителни учебни дисциплини 

1. Психология на личността 

2. Трудова и организационна психология 

3. Социална психология 

4. Национална и международна сигурност 

5. Управление на стреса 

6. Лидерство и екипност в сигурността и отбраната 

7. Статистика в психологията 
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8. Психологическо осигуряване на формированията в сигур- 

ността и отбраната 

9. Дизайн на психологическото изследване 

10. Психология на влиянието и вземането на решение 

11. Клинична психология и психиатрия 

12. Психологическо консултиране във военната организация 

13. Професионален подбор по психологически показатели 

14. Публични комуникации в сигурността и отбраната 

15. Основи на военното дело 

16. Структури в националната сигурност и отбраната 

17. Медия тренинг 

 

Семестриална такса за обучение 

срещу заплащане 

• Задочно обучение 825 лв. 

 

 МЕНИДЖМЪНТ НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА  

Магистърската програма е изградена върху солидни теоретични 

знания и обобщаване на добри практики в Европейския съюз и НАТО 

в областта на мениджмънта на системата от органи и организации в 

сектора за сигурност. 

Обучаемите придобиват знания по съвременните проблеми на 

планирането в сектора за сигурност и мениджмънта на човешки, 

финансови, информационни и технологични ресурси за ефикасно 

гарантиране на сигурността в ХХІ век. Чрез модерни форми на 

обучение и участие на студентите в научни изследвания и конференции се 

придобиват знания за теорията и особеностите на мениджмънта в 

сектора за сигурност и отбрана. 

Форми и срок на обучение 

Обучението по специалността се осъществява в задочна форма 

(2 години – 4 семестъра). 

Перспективи за реализация 

Завършилите специалността получават професионална 

квалификация „Мениджър“ и могат успешно да се реализират 

в  ръководството  на  големи,  сложни  социални  организации,  да 
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управляват социални процеси в динамично променящата се среда и 

при трансформацията на идеите, концепциите и стратегиите в 

конкретна социална практика. 

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. Организационно поведение в сигурността и отбраната 

7. Мениджмънт на сигурността и отбраната 

8. Политики, стратегии и отбранително планиране 

9. Операции в отговор на кризи 

10. Отбранителна аквизиция 

11. Мениджмънт на човешките ресурси 

12. Мениджмънт на информацията в сектора за сигурност 

13. Икономически основи на сигурността и отбраната 

14. Публична администрация 

15. Теории на мениджмънта 

 

Семестриална такса за обучение 

по държавна поръчка 

• Задочно обучение 600 лв. 

 

Семестриална такса за обучение срещу заплащане 

• Задочно обучение 825 лв. 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  

 НА КОРПОРАТИВНАТА СИГУРНОСТ  

Магистърската програма се базира на съвременните схващания 

за организацията на корпоративната сигурност, същността на 

мениджмънта на сигурността на фирмите и другите пазарни субекти в 

защита на техните активи, управлението на рисковете, внедряването 
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на добрите практики и ефективните критерии за изграждане и 

оптимизиране дейността на структурите и възвръщаемост на ресурсите в 

системата за сигурност на корпорацията. 

Обучаемите придобиват знания за управлението и 

взаимодействието между елементите на националната и корпоративната 

сигурност, политическите практики и лобизма в интерес на 

корпоративната сигурност, прилагането на модерни методи и подходи 

за оценка на риска и др. 

Форми и срок на обучение 

Обучението по специалността се осъществява в задочна форма 

(2 години – 4 семестъра). 

Перспективи за реализация 

Завършилите специалността получават професионална 

квалификация „мениджър по корпоративна сигурност“ и могат успешно да 

се реализират като мениджъри, експерти, служители в частни и 

публични организации, консултанти и анализатори по въпросите на 

сигурността. 

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. Сигурност на корпорацията 

6. Проектиране и изграждане на система за корпоративна 

сигурност 

7. Икономическа сигурност на корпорацията 

8. Сигурност на информацията 

9. Управление на човешките ресурси в корпорацията 

10. Организация и управление на охранителна дейност 

11. Мениджмънт на сигурността и отбраната 

12. Политики, стратегии и отбранително планиране 

13. Всеобхватният подход в управлението при кризи 



18  

14. Организационно поведение в сигурността и отбраната 

15. Стратегия и система за национална сигурност 

 

Семестриална такса за обучение 

по държавна поръчка 

• Задочно обучение 600 лв. 

 

Семестриална такса за обучение срещу заплащане 

• Задочно обучение 825 лв. 

 

 ПУБЛИЧНИ КОМУНИКАЦИИ  

 В СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА  

Обучаемите придобиват знания в областта на връзките с общест- 

веността, стратегическото лидерство, социалната психология, психоло- 

гията на личността, имиджмейкинга, рекламата, пропагандата, меди- 

язнанието, социологията, реториката, мениджмънта, психологическите 

операции, воденето на преговори, протокола, церемониала и междуку- 

лтурното общуване. Те придобиват компетентности за изграждане и 

развитие на положителен имидж и отношения на доверие и сътрудни- 

чество 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 ин- 

формационни послания. 

Форми и срок на обучение 

Обучението  по  специалността  е  в  задочна  форма (2 

години – 4 семестъра). 

Перспективи за реализация 

Завършилите специалността получават професионална квалифи- 

кация „Мениджър по публични комуникации в сигурността и отбраната“ 

и успешно могат да заемат ръководни и експертни длъжности, свързани с 

планирането и управлението на стратегическите комуникации на адми- 

нистрацията и връзките с обществеността в организациите от сектора за 

сигурност и отбрана, а така също и в други сектори от обществения жи- 

вот, където се изисква експертиза в областта на публичните комуникации. 
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Изучавани задължителни учебни дисциплини 

1. Национална и международна сигурност 

2. Стратегическо лидерство 

3. Основи на публичните комуникации 

4. Технология на публичните комуникации 

5. Мениджмънт на сигурността и отбраната 

6. Социална психология 

7. Психология на личността 

8. Институционален и политически ПР 

9. Връзки с обществеността при инциденти и кризи 

10. Корпоративни комуникации и брандинг 

11. Медиязнание и управление на медиите 

12. Концепции, стратегии и военни аспекти на националната 

сигурност 

13. Стратегия и система за национална сигурност 

14. Всеобхватен подход в управлението при кризи 

15. Мениджмънт на ресурсите в сигурността и отбраната 

 

Семестриална такса за обучение 

по държавна поръчка 

• Задочно обучение 600 лв. 

 

Семестриална такса за обучение срещу заплащане 

• Задочно обучение 825 лв. 

 

 СТРАТЕГИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО  

 НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА  

Обучаемите придобиват знания по проблемите на 

международните организации за сигурност, състоянието и 

функционирането на органите за управление на системата за 

национална сигурност, теорията и практиката на стратегическото 

ръководство на сигурността и отбраната. Предоставят се възможности 

за усъвършенстване на уменията на обучаемите за оценка на условията, 

формиращи средата на сигурност, вземането на стратегически решения 

и за разрешаването на кризисни ситуации. Развиват се способности 
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за работа в мултикултурна среда и многонационални екипи и по 

процедури, съвместими с изискванията на НАТО и ЕС. 

Форми и срок на обучение 

Обучението по специалността е в задочна форма (2 години – 

4 семестъра). 

Перспективи за реализация 

Завършилите   получават   професионална   квалификация 

„Мениджър по стратегическо ръководство на сигурността и отбраната“ 

и могат успешно да се реализират на ръководни длъжности в системата 

за национална сигурност и различни международни 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. Мениджмънт на сигурността и отбраната 

7. Операции в отговор на кризи 

8. Организационно поведение в сигурността и отбраната 

9. Структури в сектора за сигурност и отбрана 

10. Стратегическо ръководство на отбраната 

11. Управление при кризи и военни конфликти 

12. Защита на сигурността и обществения ред 

 

Семестриална такса за обучение 

по държавна поръчка 

• Задочно обучение 600 лв. 

 

Семестриална такса за обучение срещу заплащане 

• Задочно обучение 825 лв. 
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 ЛОГИСТИКА НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА  

Магистърската програма е изградена върху концепцията за 

разбиране на сигурността и причинно-следствената връзка между нея, 

системата от органи и организации за национална сигурност, отбраната 

на страната, военната стратегия, въоръжените сили и ресурсите за 

отбрана и изградената система за логистично осигуряване. Обучаемите 

придобиват знания в областта на логистичните концепции и доктрини 

за осигуряване сигурността и отбраната, дистрибуционната политика, 

иновациите и маркетинга. В различните дисциплини се акцентира 

върху важни за съвременното общество сфери, като интегрирането 

в областта на международната логистика, логистичния мениджмънт, 

информационните системи и технологии, маркетинг и други, с които 

се разширява сферата от концептуални възгледи и схващания за 

приложението на логистиката в националната сигурност и отбрана. 

Форми и срок на обучение 

Обучението се осъществява в дистанционна форма (2 години – 4 

семестъра). 

Перспективи за реализация 

Завършилите специалността получават професионална 

квалификация „магистър по логистика на сигурността и отбраната“ и 

могат успешно да се реализират като мениджъри, експерти и служители в 

държавни или частни логистични организации. Всеки успешно 

завършил студент от специалността „Логистика на сигурността 

и отбраната“ получава европейско приложение на дипломата на 

английски език, което му дава легитимна възможност да работи в 

страните от Европейския съюз. 

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. Основи на логистиката на сигурността и отбраната 
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6. Основи на дистрибуцията 

7. Транспорт и придвижване 

8. Информационни системи в логистиката на сигурността и 

отбраната 

9. Логистичен мениджмънт 

10. Логистика на сигурността и отбраната в многонационална 

среда 
 

Семестриална такса за обучение 

по държавна поръчка 

• Дистанционно обучение 625 лв. 

 

Семестриална такса за обучение срещу заплащане 

• Дистанционно обучение 900 лв. 

 
 

 СИГУРНОСТ ВЪВ ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО  

Обучаемите придобиват знания за рисковете и заплахите при 

използването на въздушното пространство, проблемните области във 

въздухоплаването. Акцентира се върху системните аспекти на 

управлението на въздушното движение, системите за сигурност на 

въздухоплаването и въздушната навигация. Систематизацията на 

знанията се конкретизира и утвърждава с разглеждането на конкретни 

функционални области от защитата на суверенитета над въздушното 

пространство. 

Форми и срок на обучение 

Обучението по специалността се осъществява в задочна форма 

(2 години – 4 семестъра). 

Перспективи за реализация 

Завършилите специалността получават професионална 

квалификация „Магистър по сигурност във въздухоплаването“ и могат 

успешно да се реализират в авиационни компании и наземни оператори, 

обществени, държавни и частни организации, имащи отношение към 

авиационния бизнес и суверенитета над въздушното пространство. 
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Изучавани задължителни учебни дисциплини 

1. Основи на въздухоплаването 

2. Национална и международна сигурност 

3. Икономика на въздушния транспорт 

4. Въздушно право 

5. Мениджмънт на сектора за сигурност 

6. Защита на суверенитета над въздушното пространство 

7. Управление на въздушното движение 

8. Сигурност на гражданското въздухоплаване 

9. Достатъчност и въздушен суверенитет 

10. Риск и авиационна сигурност 

11. Теория на системите и процесите 

12. Система за авиационна безопасност 

13. Сигурност на летище 

14. Концепции, стратегии и военни аспекти на националната 

сигурност 

15. Стратегическо лидерство 

 

Семестриална такса за обучение 

по държавна поръчка 

• Задочно обучение 600 лв. 

 

Семестриална такса за обучение срещу заплащане 

• Задочно обучение 825 лв. 

 

 ИНДУСТРИАЛНА,  ЕНЕРГИЙНА  

 И КЛИМАТИЧНА СИГУРНОСТ  

Магистърската специалност „Индустриална, енергийна и 

климатична сигурност“ е предназначена за специалисти с висше 

образование и образователно-квалификационна степен „бакалавър“ 

или „магистър“. 

Обучението се провежда с цел предоставяне на широкопрофилна и 

интердисциплинарна подготовка в следните области: 

● индустриална и енергийна сигурност и климатични рискове; 

● системи за управление на околната среда; 

● защита на индустриалната и енергийната инфраструктура; 
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● аспекти на националната и международната сигурност; 

● управление на техногенни рискове. 

 
Форми и срок на обучение 

Обучението се осъществява в задочна форма (2 години – 

4 семестъра). 

Перспективи за реализация 

Придобилите образователно-квалификационна степен „магис- 

тър“ по специалността „Индустриална, енергийна и климатична си- 

гурност“ могат да заемат ръководни и експертни длъжности в държав- 

ни, частни, правителствени и неправителствени организации, имащи 

отношение към националната сигурност, сигурността в индустриал- 

ния и енергийния сектор и управлението на околната среда и водите. 

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. Индустриален и енергиен мениджмънт. 

6. Кръгова икономика в секторите индустрия и енергетика. 

7. Непрекъсваемост на процеси и дейности в индустрията и 

енергетиката. 

8. Техники и процедури в сигурността на индустриалните 

обект. 

9. Ресурсно осигуряване в секторите индустрия и енергетика 

при извънредни ситуации. 

10. Енергетика и климат. 

11. Енергийна сигурност. 

12. Климатична сигурност. 

13. Анализ и управление на сектори околна среда и води. 

14. Радиоекология. 

15. Технически средства за защита от техногенни фактори и 

заплахи. 
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16. Управление и ръководство на проекти. 

17. Защита на критичната индустриална и енергийна 

инфраструктура. 

 

Семестриална такса за обучение срещу заплащане 

• Задочно обучение 825 лв. 
 

 

 

 

Обучаемите придобиват знания за рисковете и заплахите за 

сигурността на населението и инфраструктурата в критични ситуации 

и условията, при които се реализира политиката за национална 

сигурност. Изучава се системата за защита на населението и 

националното стопанство съгласно нормативната уредба в Република 

България. 

Форми и срок на обучение 

Обучението по специалността се осъществява в задочна (2 

години – 4 семестъра) форма. 

Перспективи за реализация 

Завършилите специалността получават професионална 

квалификация „Магистър по защита на населението и критичната 

инфраструктура“ и могат успешно да се реализират в регионални, 

обществени, държавни и частни организации, като управляват процеси 

при извънредни ситуации, предизвикани от природни бедствия, аварии 

и катастрофи, изработват решения и действат ефикасно в качествено 

различни ситуации и динамично променящи се рискове и заплахи. 

Изучавани задължителни учебни дисциплини 

1. Национална и международна сигурност. 

2. Мениджмънт в сектора за сигурност и отбрана. 

3. Стратегическо лидерство. 

ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И КРИТИЧНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

ГР. СОФИЯ 
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4. Концепции, стратегии и военни аспекти на националната 

сигурност. 

5. Заплахи за населението и инфраструктурата. 

6. Защита на населението и инфраструктурата. 

7. Институционални структури за управление при бедствия, 

аварии и катастрофи. 

8. Управление при извънредни ситуации. 

9. Екологична сигурност. 

10. Енергийна сигурност. 

11. Управление на риска. 

12. Ресурсно осигуряване на. защитата при извънредни ситуации. 

13. Отбранително-мобилизационна подготовка. 

14. Геопространствено осигуряване. 

 
 

Семестриална такса за обучение 

по държавна поръчка 

• Задочно обучение 600 лв. 

 

Семестриална такса за обучение срещу заплащане 

• Задочно обучение 825 лв. 
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Съгласно сключен договор за сътрудничество обучението по 

специалността се извършва в Русенския университет „Ангел Кън- чев“, 

от преподаватели от Военна академия „Г. С. Раковски“. Обуча- емите 

придобиват знания за рисковете и заплахите за сигурността на 

населението и инфраструктурата в критични ситуации и условията, при 

които се реализира политиката за национална сигурност. Изуча- ва се 

системата за защита на населението и националното стопанство 

съгласно институционалната уредба в Република България. 

Форми и срок на обучение 

Обучението по специалността се осъществява в задочна форма 

(2 години – 4 семестъра). 

Перспективи за реализация 

Завършилите специалността получават професионална квали- 

фикация „Магистър по защита на населението и критичната инфра- 

структура“ и могат успешно да се реализират в регионални и общест- 

вени, държавни и частни организации, като управляват процеси при 

извънредни ситуации, предизвикани от природни бедствия, аварии и 

катастрофи, изработват решения и действат ефикасно в качествено 

различни ситуации и динамично променящи се рискове и заплахи. 

Изучавани задължителни учебни дисциплини 

1. Национална и международна сигурност. 

2. Управление на сигурността и отбраната. 

3. Стратегическо лидерство. 

4. Военни аспекти на националната сигурност. 

5. Управление при извънредни ситуации. 

6. Рискове и заплахи за населението и критичната 

инфраструктура. 

7. Защита на населението и националното стопанство. 

Семестриална такса за обучение срещу заплащане 

• Задочно обучение 825 лв. 

ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И КРИТИЧНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

ГР. РУСЕ 
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  „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ – ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА  

 НА ИНЖЕНЕРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“  

Обучаемите придобиват знания за заплахите за сигурността на 

населението и инженерната инфраструктура в извънредни ситуа- ции и 

условията, при които се реализира политиката за национална 

сигурност. Изучава се системата за защита на населението и нацио- 

налното стопанство съгласно институционалната уредба в Републи- ка 

България. 

Форми и срок на обучение 

Обучението по специалността се осъществява в задочна форма 

(1 година и 4 месеца – 3 семестъра). 

Перспективи за реализация 

Завършилите специалността получават професионална квали- 

фикация „Магистър по национална сигурност – превенция и защита на 

инженерната инфраструктура“ и могат успешно да се реализират в 

регионални и обществени, държавни и частни организации, като упра- 

вляват процеси при извънредни ситуации, предизвикани от природни 

бедствия, аварии и катастрофи, изработват решения и действат ефи- 

касно в качествено различни ситуации и динамично променящи се ри- 

скове и заплахи за националната сигурност. 

Изучавани задължителни учебни дисциплини 

1. Национална и международна сигурност. 

2. Мениджмънт в сектора за сигурност и отбрана. 

3. Стратегическо лидерство. 

4. Заплахи за населението и инженерната инфраструктура от 

техногенен и природен характер. 

5. Защита на населението и инженерната инфраструктура . 

6. Управление при извънредни ситуации. 

7. Ресурсно осигуряване на защитата при извънредни ситуации. 

8. Оценяване на екологичната обстановка и управление на 

околната среда. 

9. Строителство и експлоатация на находища на полезни 

изкопаеми. 
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10. Взривна техника и технологии. 

11. Екология и правни аспекти при опазване на околната среда. 

12. Пречистване на отпадъчни води. 

13. Техническа безопасност. 

Семестриална такса за обучение срещу заплащане 

• Задочно обучение 825 лв. 
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Държавна поръчка 

 

ДО 

НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ 

„ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТОДОР ДОЧЕВ 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от   
(име, презиме, фамилия) 

 
 
 

ЕГН 

 

гражданство   месторождение   
(държава) (град) 

адрес по лична карта   

 

длъжност и месторабота   

сл. тел.   , GSM  , e-mail:   

 

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛ-МАЙОР, 

 
Моля да бъда допуснат/а/ до предварителен конкурсен изпит във Военна академия „Георги 

Стойков Раковски“ за посочената/ите специалност/и/ и форма/и/ на обучение за придобиване на 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“, както следва: 

 
 

 
№ 

 

 
Наименование на специалността 

 

Форма на обучение 

 
Поредност на 

избора 

1. Сигурност и отбрана Редовна  

2. Сигурност и отбрана Задочна  

3. Киберсигурност Задочна  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1. Копие от дипломата за завършено средно образование. 
2. Разрешение от органа по назначаване или от работодателя (за цивилни служители от МО и БА). 

 

 
 

  . .2022 г. С уважение:       
(дата)  (подпис) (фамилия) 
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Държавна поръчка 

 

ДО 

НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ 

„ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТОДОР ДОЧЕВ 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от   
(име, презиме, фамилия) 

 
 
 

ЕГН 

 

гражданство   месторождение   
(държава) (град) 

адрес по лична карта   

 

длъжност и месторабота   

сл. тел.   , GSM  , e-mail:   

 
 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛ-МАЙОР, 

 
Моля да бъда допуснат/а/ до конкурсен изпит във Военна академия „Георги Стойков 

Раковски“ за посочената/ите специалност/и/ и форма/и/ на обучение за придобиване на 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“, както следва: 

 
 

 
№ 

 

 
Наименование на специалността 

 

Форма на обучение 

 
Поредност на 

избора 

1. Сигурност и отбрана Редовна  

2. Сигурност и отбрана Задочна  

3. Киберсигурност Задочна  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1. Копие от дипломата за завършено средно образование. 
2. Разрешение от органа по назначаване или от работодателя (за цивилни служители от МО и БА). 

 

 
 

  . .2022 г. С уважение:       
(дата)  (подпис) (фамилия) 
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Срещу заплащане 

 

ДО 

НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ 

„ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТОДОР ДОЧЕВ 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от   
(име, презиме, фамилия) 

 

ЕГН 

 

гражданство   месторождение   
(държава) (град) 

адрес по лична карта   

 

длъжност и месторабота   

сл. тел.   , GSM  , e-mail:   

 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛ-МАЙОР, 
 

Моля да бъда допуснат/а/ до конкурс във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ за 

посочената/ите специалност/и/ и форма/и/ на обучение за придобиване на образователно-

квалификационна степен „бакалавър“, както следва: 

 
 

 
№ 

 

 
Наименование на специалността 

 

Форма на обучение 

 
Поредност на 

избора 

1. Сигурност и отбрана Редовна  

2. Сигурност и отбрана Задочна  

3. Киберсигурност Задочна  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1. Копие от дипломата за завършено средно образование. 
2. Разрешение от органа по назначаване или от работодателя (за цивилни служители от МО и БА). 

 

 

 
  . .2022 г. С уважение:       

(дата)  (подпис) (фамилия) 
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Държавна поръчка 

 

ДО 

НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ 

„ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТОДОР ДОЧЕВ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

от   
(име, презиме, фамилия) 

 

ЕГН 

 

гражданство   месторождение   
(държава) (град) 

адрес по лична карта   

 

длъжност и месторабота   

сл. тел.   , GSM  , e-mail:   

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛ-МАЙОР, 
 

Моля да бъда допуснат/а/ до конкурсен изпит във Военна академия „Георги Стойков 

Раковски“ за посочената/ите специалност/и/ и форма/и/ на обучение за придобиване на 

образователно-квалификационна степен „магистър“, както следва: 

 

№ Наименование на специалността 
Форма на 

обучение 

Поредност 

на 
избора 

1. Национална сигурност и отбрана Редовна  

2. Национална сигурност и отбрана Задочна  

3. Национална сигурност и отбрана Дистанционна  

4. Мениджмънт на сигурността и отбраната Задочна  

5. Публични комуникации в сигурността и отбраната Задочна  

6. Организация и управление на корпоративната сигурност Задочна  

7. Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната Задочна  

8. Логистика на сигурността и отбраната Дистанционна  

9. Киберсигурност Задочна  

10. Сигурност във въздухоплаването Задочна  

11. Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма Задочна  

12. Защита на населението и критичната инфраструктура Задочна  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Копие от дипломата за завършено висше образование. 
2. Разрешение от органа по назначаване или от работодателя (за цивилни служители от МО и БА). 

 
  .  .2022 г. С уважение:     

(дата) (подпис) (фамилия) 

          

 



 

Срещу заплащане 

 

ДО 

НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ 
„ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТОДОР ДОЧЕВ 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
от   

(име, презиме, фамилия) 

 

ЕГН 

 

гражданство   месторождение   
(държава) (град) 

адрес по лична карта   

 

длъжност и месторабота   

сл. тел.   , GSM  , e-mail:   

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛ-МАЙОР, 
 

Моля да бъда допуснат/а/ до конкурс във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ за 

посочената/ите специалност/и/ и форма/и/ на обучение за придобиване на образователно-

квалификационна степен „магистър“, както следва: 

№ Наименование на специалността 
Форма на 

обучение 

Поредност 
на 

избора 

1. Национална сигурност и отбрана Редовна  

2. Национална сигурност и отбрана Задочна  

3. Национална сигурност и отбрана Дистанционна  

4. Мениджмънт на сигурността и отбраната Задочна  

5. Публични комуникации в сигурността и отбраната Задочна  

6. Организация и управление на корпоративната сигурност Задочна  

7. Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната Задочна  

8. Психология в сигурността и отбраната Задочна  

9. Логистика на сигурността и отбраната Дистанционна  

10. Киберсигурност Задочна  

11. Сигурност във въздухоплаването Задочна  

12. Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма Задочна  

13. Индустриална, енергийна и климатична сигурност Задочна  

14. 
Национална сигурност – превенция и защита на инженерната 
инфраструктура 

Задочна 
 

15. Защита на населението и критичната инфраструктура - София Задочна  

16. Защита на населението и критичната инфраструктура - Русе Задочна  

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1. Копие от дипломата за завършено висше образование. 
2. Разрешение от органа по назначаване или от работодателя (за цивилни служители от МО и БА). 

 
  .  .2022 г. С уважение:     

(дата) (подпис) (фамилия) 

          

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
Долуподписаният/ната ……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. ЕГН: ……………………………………. 

(име, презиме и фамилия) 

 
с постоянен адрес: ………………………………………………………………………………………………………… 

с настоящ адрес: …………………………………………………………………………………………………………… 

лична карта № …………………………………….. издадена на ………………………………………………… 

от МВР …………………………………………………… 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

 

че към настоящия момент не съм приет и не се обучавам по държавна поръчка за 

придобиване на същата или по-ниска образователна-квалификационна степен. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 
дата ...................... ДЕКЛАРАТОР:………………………………… 

гр. ......................... ( .......................................... ) 

 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) 

 
Долуподписаният/ната ……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. ЕГН: ……………………………………. 

(име, презиме и фамилия) 

 
с постоянен адрес: ………………………………………………………………………………………………………… 

с настоящ адрес: …………………………………………………………………………………………………………… 

лична карта № …………………………………….. издадена на ………………………………………………… 

от МВР …………………………………………………… 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторът на лични данни 

и служителите, обработващи лични данни при Военна академия „Георги Стойков Раковски“, 

да обработват личните ми данни за служебно ползване. 

 

Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни. 

 

дата ...................... ДЕКЛАРАТОР:………………………………… 

гр. ......................... ( .......................................... ) 

 

35 



 

❖ Най-естествената среда за образование 
в професионално направление „Национална сигурност“ 

❖ Възможност за гъвкавост на обучението – съчетаване 
с работата и обществения живот 

❖ Водещи експерти сред преподавателския състав 

❖ Обучение в трите степени на висше образование: 
бакалавър, магистър и доктор 

❖ Постоянно актуализиране на програмите за обучение 

❖ Обновени учебни зали 
 

 

❖ Висока степен на реализация в администрацията 
и бизнеса 

❖ Участие в международната програма за мобилност 
на Европейския съюз „Еразъм+“: Франция, Португалия, 
Полша, Румъния и др. 

❖ Висше училище със 110-годишна история 
❖ Стаж в държавни институции 
❖ Випускници с най-висок осигурителен доход 
❖ Участие в престижни научни форуми 

❖ Членство в Клуба на възпитаниците и приятелите 
на Военна академия 

 

 

❖ Добри цени на таксите за обучение, възможност 
за студентско кредитиране 

❖ Локация в центъра на столицата 
❖ Възможност за ползване на студентско общежитие 

❖ Кампусът на Военна академия „Георги Стойков 
Раковски“ е уникален архитектурен паметник 

❖ Достъп с чек-карти и видеонаблюдение 
❖ Чест домакин на културни събития 

❖ Нов, модерен паркинг със зарядна станция 
за електромобили 

❖ Храна на изгодни цени 

❖ Спортна зала, тенискорт, уникален парк за спорт 
и отдих, православен храм 


