
 
 

 

Приложение 

 

СПИСЪК 
 

на екипа, провеждащ и осигуряващ дистанционното обучение 

във Военна академия „Г. С. Раковски“ през учебната 2022/2023 г. 
 

№ Учебна дисциплина 
Звание, академична длъжност, име, презиме, 

фамилия 

ФАКУЛТЕТ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“ 

МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ 

„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“ 

ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1. Доц. д-р Радослав Иванов Бонев - r.bonev@rndc.bg, тел. 26614 

2. Гл. ас. д-р Ерол Салиев Буюклиев - e.boukliev@rndс.bg, тел. 26532 

3. Ас. Димитър Николаев Дринков - d.drinkov@rndс.bg, тел. 26605  

Задължителни учебни дисциплини за всички специалности 

1.  Национална и международна 

сигурност 

Ц.сл. доц. д-р Радослав Иванов Бонев – доц. в 

катедра „НМС“, 

r.bonev@rndc.bg, тел. 26614 

2.  Мениджмънт на сектора за 

сигурност 

Полк. доц. д-р Тотко Симеонов Симеонов – нач. 

на катедра „НМС“, 

t.simeonov@rndc.bg, тел. 26539 

3.  Стратегическо лидерство Полк. доц. д-р Димитър Янков Димитров – нач. 

на катедра „П и Л“, 

d.dimitrov@rndc.bg, тел. 26529 

4.  Концепции, стратегии и военни 

аспекти на националната сигурност 

Подп. д-р Петко Иванов Петков – гл. ас. в 

катедра „ПСОП“, 

petko.petkov@rndc.bg, тел. 26579 

Задължителни учебни дисциплини за специалността 

1.  Мениджмънт на сигурността и 

отбраната 

Ц.сл. доц. д-р Георги Младенов Цветков – доц. в 

катедра „МСО“, 

g.m.tsvetkov@rndc.bg, тел. 26633 

2.  Политики, стратегии и 

отбранително планиране 

Подп. д-р Илиан Илиев Сотиров – гл. ас. в 

катедра „ПСОП“, 

i.sotirov@rndc.bg, тел. 26615 



 
 

№ Учебна дисциплина 
Звание, академична длъжност, име, презиме, 

фамилия 

3.  Всеобхватният подход в 

управлението при кризи 

Полк. доц. д-р Стоян Георгиев Стойчев – н-к на 

катедра „СОП“, 

s.stoichev@rndc.bg, тел. 26663 

4.  Организационно поведение в 

сигурността и отбраната 

Ц.сл. доц. д-р Анна Иванова Вълканова - доц. в 

катедра „П и Л“, 

a.valkanova@rndc.bg, тел. 26597 

5.  Глобална сигурност и геополитика Ц.сл. д-р Радослав Иванов Бонев – доц. в 

катедра „НМС“,  

r.bonev@rndc.bg, тел. 26614 

6.  Регионална сигурност Ц.сл. д-р Ерол Салиев Буюклиев – гл. ас в 

катедра „НМС“,  

e.buyukliev@rndc.bg, тел. 26532 

7.  Национална сигурност Ц.сл. Мирослава Огнянова Младенова - ас. в 

катедра „НМС“,  

m.mladenova@rndc.bg, тел. 26605 

8.  Система за национална сигурност Ц.сл. Димитър Николаев Дринков – ас. в катедра 

„НМС“,  

d.n.drinkov@rndc.bg, тел. 26605 

Избираеми учебни дисциплини 

1.  Русия и глобалната сигурност Ц.сл. доц. д-р Радослав Иванов Бонев – доц. в 

катедра „НМС“,  

r.bonev@rndc.bg, тел. 26614 

2.  Китай през ХХI век Гл. ас. д-р Ерол Салиев Буюклиев – гл. ас в 

катедра „НМС“,  

e.buyukliev@rndc.bg, тел. 26532 

3.  САЩ и международната сигурност Ц.сл. Димитър Николаев Дринков – асистент в 

катедра „НМС“,  

d.n.drinkov@rndc.bg, тел. 26605 

4.  Сигурност в рисковото общество Ас. Мирослава Огнянова Младенова- асистент в 

катедра „НМС“, 

m.mladenova@rndc.bg, тел. 26605 

5.  Стратегии за международна 

сигурност 

Ц.сл. д-р Ерол Салиев Буюклиев – гл. ас в 

катедра „НМС“, 

e.buyukliev@rndc.bg, тел. 26532 

6.  Право на международната 

сигурност 

Ц.сл. доц. д-р Ирина Николаева Миндова – 

Дочева – доц. в катедра „НМС“, 

i.mindova@rndc.bg, тел. 26613 

7.  Процеси на сигурност в Ц.сл. Димитър Николаев Дринков – асистент в 



 
 

№ Учебна дисциплина 
Звание, академична длъжност, име, презиме, 

фамилия 

Югоизточна Европа и 

Черноморския регион 

катедра „НМС“,  

d.n.drinkov@rndc.bg, тел. 26605 

8.  Проблеми и перспективи в 

развитието на НАТО и 

европейската отбранителна 

политика 

Ц.сл. Ивайло Димитров Иванов – гл. ас. в 

катедра „НМС“, 

i.ivanov@rndc.bg, тел. 26631 

9.  Екологична и енергийна сигурност Ц.сл. Ивайло Димитров Иванов – гл. ас. в 

катедра „НМС“,  

i.ivanov@rndc.bg, тел. 26631 

10.  Социална сигурност Ц.сл. Ивайло Димитров Иванов – гл. ас. в 

катедра „НМС“,  

i.ivanov@rndc.bg, тел. 26631 

11.  Стандартизация на 

информационната сигурност 

Ц.сл. доц. Илина Стефанова Козарова – 

Арменчева – ръководител на катедра „НМС“, 

i.armencheva@rndc.bg, тел. 25543 

12.  Право и система за национална 

сигурност 

Ц.сл. доц. д-р Ирина Николаева Миндова – 

Дочева – доц. в катедра „НМС“, 

i.mindova@rndc.bg, тел. 26613 

13.  Демократичен контрол в сектора за 

сигурност 

Ц.сл. Димитър Николаев Дринков – ас. в катедра 

„НМС“,  

d.n.drinkov@rndc.bg, тел. 26605 

14.  Еволюция на стратегиите за 

национална сигурност 

Ц.сл. Бойко Ивов Василев – асистент в катедра 

„НМС“,  

b.vasilev@rndc.bg, тел. 26605 

15.  Сценарийно планиране и 

програмиране 

Ц.сл. Бойко Ивов Василев – асистент в катедра 

„НМС“,  

b.vasilev@rndc.bg, тел. 26605 

Факултативни учебни дисциплини 

1.  Военна история Подп. Калин Димков Ранчев – гл. ас. в научна 

секция „Военна история и патриотично 

възпитание“,  

k.ramchev@rndс.bg, тел. 26665  

2.  Отбранително-мобилизационна 

подготовка 

Подп. д-р Теодоси Николаев Михов – гл. ас. в 

катедра „ПСОП“,  

t.mihov@rndc.bg, тел. 26662 

3.  Медия – тренинг за ръководители 

от системата за национална 

сигурност 

Доц. д-р Анна Иванова Вълканова - доц. в 

катедра „П и Л“,  

a.valkanova@rndc.bg, тел. 26597 

mailto:d.n.drinkov@rndc.bg


 
 

№ Учебна дисциплина 
Звание, академична длъжност, име, презиме, 

фамилия 

4.  Здравословни и безопасни условия 

на труд 

Ц.сл. Димитър Велчев Велчев - гл. ас. в катедра 

„Логистика“,  

d.velchev@.rndc.bg, тел 26638  

ФАКУЛТЕТ „КОМАНДНО-ЩАБЕН“ 
МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ 

„ЛОГИСТИКА НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА“ 

ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1. Полк. доц. д-р Севдалин Иванов Спасов - s.spasov@rndс.bg, тел. 26653  

2. Подп. доц. д-р Ивайло Илиев Ралев - i.ralev@rndс.bg, тел. 26641 

3. Подп. д-р Георги Маринчев Маринов - g.marinov@rndс.bg, тел. 26567 

Задължителни учебни дисциплини 

1.  
Национална и международна 

сигурност 

Доц. д-р Радослав Иванов Бонев – доц. в катедра 

„НМС“,  

r.bonev@rndc.bg, тел. 26614 

2.  
Мениджмънт на сигурността и 

отбраната 

Полк. доц. д-р Тотко Симеонов Симеонов – нач. 

на катедра „МСО“,  

t.simeonov@rndc.bg, тел. 26539 

3.  Стратегическо лидерство 

Полк. доц. д-р Димитър Янков Димитров – нач. 

на катедра „П и Л“,  

d.dimitrov@rndc.bg, тел. 26529 

4.  
Концепции, стратегии и военни 

аспекти на националната сигурност 

Подп. д-р Петко Иванов Петков – гл. ас. в 

катедра „ПСОП“,  

petko.petkov@rndc.bg, тел. 26579 

5.  
Основи на логистиката на 

сигурността и отбраната 

Полк. доц. д-р Севдалин Иванов Спасов – 

доцент в катедра „Логистика“, 

s.spasov@rndс.bg, тел. 26653 

 

Доц. д.н. Румен Димитров Пенчев - доцент в 

катедра „Логистика“, 

r.penchev@rndс.bg, тел. 26639 

6.  Основи на дистрибуцията 

Полк. доц. д-р Севдалин Иванов Спасов – 

доцент в катедра „Логистика“, 

s.spasov@rndс.bg, тел. 26653 

 

Доц. д.н. Румен Димитров Пенчев - доцент в 

катедра „Логистика“, 

r.penchev@rndс.bg, тел. 26639 



 
 

№ Учебна дисциплина 
Звание, академична длъжност, име, презиме, 

фамилия 

7.  Транспорт и придвижване 

Полк. доц. д-р Румен Върбанов Христов - 

доцент в катедра „Логистика“, 

r.hristov@rndс.bg, тел. 26641 

 

Доц. д-р Любен Николов Димитров – доцент в 

катедра „Логистика“, 

l.dimitrov@rndс.bg, тел. 26653 

8.  

Информационни системи в 

логистиката на сигурността и 

отбраната 

Полк. доц. д-р Румен Върбанов Христов - 

доцент в катедра „Логистика“, 

r.hristov@rndс.bg, тел. 26641 

 

Доц. д-р Любен Николов Димитров – доцент в 

катедра „Логистика“, 

l.dimitrov@rndс.bg, тел. 26653 

 

Подп. д-р Димитър Гошев Кирилов - гл. ас. в 

катедра „Логистика“,  

d.kirilov@rndc.bg, тел. 26567 

9.  Логистичен мениджмънт 

Полк. доц. д-р Севдалин Иванов Спасов – 

доцент в катедра „Логистика“, 

s.spasov@rndс.bg, тел. 26653 

 

Ц.сл. д-р Димитър Велчев Велчев - гл. ас. в 

катедра „Логистика“, 

d.velchev@rndc.bg, тел. 26638 

10.  
Логистика на сигурността и 

отбраната в многонационална среда 

Полк. проф. д-р Мирослав Стефанов Димитров – 

началник на катедра „Логистика“, 

m.dimitrov@rndс.bg, тел. 26542 

 

Подп. д-р Димитър Гошев Кирилов - гл. ас. в 

катедра „Логистика“,  

d.kirilov@rndc.bg, тел. 26567 

Избираеми учебни дисциплини 

1.  
Поръчки и закупуване в 

логистиката 

Полк. доц. д-р Севдалин Иванов Спасов – 

доцент в катедра „Логистика“, 

s.spasov@rndс.bg, тел. 26653 
 

Полк. доц. д-р Ивайло Илиев Ралев - доцент в 

катедра „Логистика“, 



 
 

№ Учебна дисциплина 
Звание, академична длъжност, име, презиме, 

фамилия 

i.ralev@rndс.bg, тел. 26641 

2.  
Здравословни и безопасни условия 

на труд 

Ц.сл. доц. д-р Стефан Николаев Узунов - доцент 

в катедра „Логистика“, 

s.uzunov@rndc.bg, тел. 26639 

 

Ц.сл. д-р Димитър Велчев Велчев - гл. ас. в 

катедра „Логистика“, 

d.velchev@rndc.bg, тел. 26638 

3.  
Съвременни системи въоръжение и 

техника 

Полк. проф. д-р Мирослав Стефанов Димитров – 

началник на катедра „Логистика“, 

m.dimitrov@rndс.bg, тел. 26542 

 

Подп. д-р Георги Маринчев Маринов- гл. ас. в 

катедра „Логистика“, 

g.marinov@rndс.bg.,  тел. 26567 

4.  Производствена логистика 

Доц. д.н. Румен Димитров Пенчев - доцент в 

катедра „Логистика“, 

r.penchev@rndс.bg, тел. 26639  

 

Подп. д-р Георги Маринчев Маринов - гл. ас. в 

катедра „Логистика“, 

g.marinov@rndс.bg,  тел. 26567 

5.  
Икономика на въздушния 

транспорт 

Полк. доц. д-р Росен Дончев Димитров - 

началник на катедра „ВВС и ПВО“, 

r.dimitrov@rndс.bg, тел. 26525 

6.  
Снабдяване с горива и смазочни 

материали 

Полк. доц. д-р Ивайло Илиев Ралев - доцент в 

катедра „Логистика“, 

i.ralev@rndс.bg, тел. 26641 

7.  
Поддръжка на материалните 

средства 

Полк. проф. д-р Мирослав Стефанов Димитров – 

началник на катедра „Логистика“ 

m.dimitrov@rndс.bg, тел. 26542 

 

Доц. д.н. Румен Димитров Пенчев - доцент в 

катедра „Логистика“, 

r.penchev@rndс.bg, тел. 26639  

 

Полк. доц. д-р Ивайло Илиев Ралев - доцент в 

катедра „Логистика“, 

i.ralev@rndс.bg, тел. 26641 

8.  Логистична инфраструктура Полк. доц. д-р Румен Върбанов Христов - 

mailto:s.uzunov@rndc.bg


 
 

№ Учебна дисциплина 
Звание, академична длъжност, име, презиме, 

фамилия 

доцент в катедра „Логистика“, 

r.hristov@rndс.bg, тел. 26641 

9.  
Технологичен трансфер и 

технологично оборудване 

Подп. д-р Георги Маринчев Маринов - гл. ас. в 

катедра „Логистика“, 

g.marinov@rndс.bg, тел. 26567 

10.  Управление на здравеопазването 

Ц.сл. доц. д-р Стефан Николаев Узунов - доцент 

в катедра „Логистика“, 

s.uzunov@rndс.bg, тел. 26639 

 

Ц.сл. д-р Димитър Велчев Велчев - гл. ас. в 

катедра „Логистика“,  

d.velchev@rndс.bg, тел 26638 

11.  
Метрология, стандартизация и 

кодификация 

Полк. доц. д-р Севдалин Иванов Спасов – 

доцент в катедра „Логистика“, s.spasov@rndс.bg, 

тел. 26653 

12.  

Инвестиционни проекти в 

логистиката на сигурността и 

отбраната 

Подп. д-р Георги Маринчев Маринов - гл. ас. в 

катедра „Логистика“, 

g.marinov@rndс.bg, тел. 26567 

13.  
Моделиране на логистичните 

процеси 

Доц. д.н. Румен Димитров Пенчев - доцент в 

катедра „Логистика“, 

r.penchev@rndс.bg, тел. 26639 

14.  Системен анализ в логистиката 

Доц. д.н. Румен Димитров Пенчев - доцент в 

катедра „Логистика“, 

r.penchev@rndс.bg, тел. 26639 

15.  История на военната логистика 

Полк. проф. д-р Мирослав Стефанов Димитров – 

началник на катедра „Логистика“, 

m.dimitrov@rndс.bg, тел. 26542 

 

Доц. д-р Любен Николов Димитров – доцент в 

катедра „Логистика“, 

l.dimitrov@rndс.bg, тел. 26653 

16.  

Управление на жизнения цикъл в 

логистиката на сигурността и 

отбраната 

Подп. д-р Георги Маринчев Маринов - гл. ас. в 

катедра „Логистика“, 

g.marinov@rndс.bg, тел. 26567 

Факултативни учебни дисциплини 

1.  

Гражданско военни отношения 

Полк. доц. д-р. Милен Ников КИСЬОВ - гл. ас. в 

катедра „Съвместни операции и планиране“, 

m.kisiov@rndс.bg, тел. 26541 

mailto:s.spasov@rndс.bg


 
 

№ Учебна дисциплина 
Звание, академична длъжност, име, презиме, 

фамилия 

2.  Медиа тренинг 

Ц.сл. д-р Елица Николаева Николова - гл. ас. в 

катедра „Психология и лидерство“, 

e.nikolova@rndс.bg, тел. 26591  

3.  Икономика на публичния сектор 

Доцент д-р Вяра Стойкова Жекова – доцент в 

катедра „МСО“, 

v.jekova@rndс.bg, тел. 26633 
 

Ц.сл. професор д-р Лидия Стоянова Велкова - 

професор в катедра „МСО“, 

l.velkova@rndс.bg, тел 26648 

4.  Международно хуманитарно право Гост-преподавател 

5.  Икономическа сигурност 

Доцент д-р Вяра Стойкова Жекова – доцент в 

катедра „МСО“, 

v.jekova@rndс.bg, тел. 26633 
 

Ц.сл. професор д-р Лидия Стоянова Велкова- 

професор в катедра „МСО“, 

l.velkova@rndс.bg, тел 26648 

6.  Водене на преговори 

Ц.сл. доц. д-р Румяна Илиева Карева - доцент в 

катедра „Психология и лидерство“ 

r.kareva@rndc.bg, тел 26597 

7.  
Демографска и имиграционна 

политика на ЕС 
Гост-преподавател 

ДЕПАРТАМЕНТ „ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, ЕЗИКОВА 

ПОДГОТОВКА И КВАЛИФИКАЦИЯ“ 

1.  
Директор на департамент 

„ДОЕПК“ 

Полк. доц. д-р Петко Стефанов Димов  

p.dimov@rndс.bg, тел. 26531 

2.  
Асистент в департамент „ДОЕПК“ Гл. ас. д-р Христина Николаева Добрева 

h.dobreva@rndс.bg, тел. 26668 

ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ 

1.  Началник на сектор „Център за 

Дистанционно обучение“ 
Ц.сл. Анатоли Бисеров Тончев 
a.tonchev@rndс.bg, тел. 26592 

2.  Главен експерт в сектор „Център за 

дистанционно обучение“ 

Ц.сл. Димитър Иванов Каменов 

d.kamenov@rndс.bg, тел. 26587 

3.  Старши експерт в сектор 

„Дистанционно обучение“ 

Ц.сл. Димитър Димитров Иванов 

dim.ivanov@rndс.bg, тел. 26592 



 
 

№ Учебна дисциплина 
Звание, академична длъжност, име, презиме, 

фамилия 

4.   Администратор на платформа – 

ФНСО 
Ц.сл. Елеонора Василева Парашкевова 
e.parashkevova@rndс.bg, тел. 26578 

5.  Администратор на платформа – 

ФКЩ 

Ст. серж. Ангелина Иванова Миховска 
a.mihovska@rndс.bg, тел. 26608 

6.  Главен експерт в отдел „Учебна 

дейност“ 

Ц.сл. Марияна Димитрова Калчева-Иванова 

m.dimitrova@rndс.bg, тел. 26574 

7.  Главен експерт в отдел „Учебна 

дейност“ 

Ц.сл. Румяна Христова Рангелова-Нитова  
r.rangelova@rndс.bg, тел. 26574 

ТЕХНИЧЕСКИ СЪСТАВ 

1.  Старши техник в сектор „КИО“ на 

отдел „Административен“ 

Ст. сержант Христо Иванов Попов 

h.popov@rndс.bg, тел. 26555 

2.  Главен експерт в сектор „КИО“ на 

отдел „Административен“ 

Ц.сл. Васил Георгиев Бахчеванов  

v.bahchevanov@rndс.bg, тел. 26555 

3.  Главен експерт в сектор „КИО“ на 

отдел „Административен“ 

Ц.сл. Живко Христов Савов  

z.savov@rndс.bg тел. 26555 

4.  Главен специалист в сектор „КИО“ 

на отдел „Административен“ 

Ц.сл. Петър Георгиев Петров 

p.petrov@rndс.bg, тел. 26521 

5.  Работник поддръжка в сектор 

„КИО“ на отдел 

„Административен“ 

Ц.сл. Милен Стефанов Стефанов 

m.stefanov@rndс.bg, тел. 26554  

 


