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Стратегия за развитие на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 2021 – 2030 

ВЪВЕДЕНИЕ 

1. Повече от един век история утвърждава Военна академия „Ге-

орги Стойков Раковски“ като водещ национален център за военно образо-

вание и квалификация, креативен генератор на научни идеи, практики, 

култура сред основните интелектуални стожери на съвременната дър-

жавност на Република България. Независимо от множеството исторически 

превратности през годините, и днес учредената с нарочен закон „за при-

добиване на висше военно образование от офицерите на българската 

войска и за подготвяне офицери по службата на генералния щаб“ Военна 

академия достойно изпълнява своята неотменно водеща роля в подготов-

ката на висококвалифицирани старши и висши офицери, на високо еру-

диран ръководен, експертен състав и студенти за системите за отбрана и 

национална сигурност, в научното и научноприложното подпомагане на 

политиката за сигурност и отбрана и изграждането на способностите на 

въоръжените сили. Следвайки практиката на дългосрочно планиране и 

управление с доказана ефективност, настоящата Стратегия определя ос-

новните приоритети за развитието на Военна академия „Г. С. Раковски“ и 

очертава подходите за тяхната реализация с водеща роля във военнооб-

разователната система на страната в периода до 2030 г.  

2. Стратегията за развитие на Военна академия „Г. С. Раковски“ е 

разработена в цялостно съответствие с политиките на Република Бълга-

рия в областта на националната сигурност и отбраната, на Министерство-

то на отбраната за развитието на отбраната и въоръжените сили, както и 

на Министерството на образованието и науката в областта на висшето об-

разование и научните изследвания. Основа за нейното разработване са 

изискванията от Програмата за развитие на отбранителните способности 

на въоръжените сили на Република България 2032 и стратегическите до-

кументи на Министерството на образованието и науката: Стратегическа 

рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република 

България (2021 – 2030), Стратегията за развитие на висшето образование 

в Република България за периода 2021 – 2030 г. и Оперативния план към 

Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 

за периода 2021 – 2030 година, Актуализираната Национална стратегия за 

развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. и 

Оперативния план за изпълнение на Национална стратегия за развитие на 

научните изследвания в Република България 2017 – 2030, Националната 
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квалификационна рамка на Република България, Европейската квалифи-

кационна рамка и Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж – Европа 2020. 

3.  Реализацията на Стратегията е насочена към подпомагане уси-

лията на Министерството на отбраната и ръководството на страната за 

постоянно развитие на въоръжените сили чрез усъвършенстване на обра-

зованието и квалификацията, разширяване и обогатяване на научния по-

тенциал и неговата роля за вграждане постиженията на науката в плани-

рането, изграждането и усъвършенстването на способностите за отбрана 

и за защита на националната сигурност. Разработването и приемането на 

стратегията ще позволи: 

 Определяне на приоритетни стратегически направления за ръко-

водство на Военната академия в периода до 2030 г. и основни тенденции 

за нейното бъдещо развитие в следващия период. 

 Вграждане на изискванията на регламентиращите национални и 

съюзни документи в програмите и плановете за обучение, квалификация, 

научни и научноприложни изследвания. 

 Реализиране на стратегически цели, основни ценности и ръковод-

ни принципи в усилията за непрекъснато обновяване и развитие на Ака-

демията. 

 Вграждане на дългосрочно стратегическо мислене във вземането 

на решения от управленските нива във всички организационни структури 

на Академията. 

 Гарантиране на възможности за целенасочено планиране и пости-

гане на високи резултати в обучението, квалификацията, научните и на-

учноприложните изследвания. 

 Привеждане на планирането и управлението на бюджета и ресур-

сите на Военната академия в съответствие със стратегическите цели, при-

оритети и задачи до 2030 г. 
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ВОЕННАТА 
АКАДЕМИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РЪКОВОДНИТЕ ДОКУМЕНТИ  
1.1. Основни тенденции в развитието на Военна академия  

„Г. С. Раковски“ 

4. Петнадесет години след привеждането в съответствие със Закона 

за отбраната и въоръжените сили и Закона за висшето образование, Во-

енна академия „Г. С. Раковски“ има утвърден статут на „държавно висше 

училище за обучение на български и чуждестранни офицери и гражданс-

ки лица с висше образование за придобиване на образователно-

квалификационна степен „магистър“ и на образователната и научна сте-

пен „доктор“ по специалности от професионалната област „Военно дело“, 

за обучение за повишаване на квалификацията и за извършване на науч-

ни и приложни изследвания по въпросите на сигурността, отбраната и во-

енното дело“.  Основната образователна функция на Академията е обуче-

ние в система от магистърски специалности от професионалните направ-

ления „Военно дело“ и „Национална сигурност“ в областта на висшето об-

разование „Сигурност и отбрана“, бакалавърски специалности „Сигурност 

и отбрана“ и „Технически науки“, както и обучение на докторанти.  

5. Обучението по магистърски специалности се провежда в три акре-

дитирани професионални направления: „Национална сигурност“, „Военно 

дело“ и „Психология“. В професионално направление „Военно дело“, об-

ласт на висше образование „Сигурност и отбрана“, са две магистърски 

специалности: „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените 

сили“ и „Организация и управление на военни формирования на опера-

тивно ниво”, като втората е със 7 специализации: „Сухопътни войски“; 

„Военновъздушни сили“; „Военноморски сили“; „Логистика“; „Комуника-

ционни и информационни системи“; „Административни процеси и дей-

ности“; „Информация за сигурността и отбраната“. 

6. Водещи тенденции в реализирането на функцията „Образование“ 

са окрупняване на програмите за образователно-квалификационната сте-

пен „магистър“ на оперативно ниво, повишаване изискванията към ези-

ковата подготовка, съкращаване на сроковете за обучение, модулна реа-

лизация на учебните планове и програми. В съответствие с изискванията 

на Закона за висшето образование през 2012 г. са направени допълнения в 

Списъка на регулираните професии в Република България в областта на 

сигурността: „Офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въо-
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ръжените сили“, „Офицер за оперативно ниво на управление“ и „Офицер за 

тактическо ниво на управление“, послужили за основание за Наредба за 

държавните изисквания за придобиване на висше образование на образо-

вателно-квалификационната степен „магистър“ в професионално направ-

ление „Военно дело“, а с цел повишаване качеството на обучението са въ-

ведени изисквания за езиковата подготовка на 2-ро функционално ниво 

по един от официалните езици в НАТО.  

7. Водеща тенденция в обучението на цивилни ръководители и екс-

перти за системата за отбрана и сигурност е разширяване броя на магис-

търските и бакалавърските специалности, задълбочаване на профилира-

нето и специализацията на обучението. В професионално направление 

„Национална сигурност“, област на висше образование „Сигурност и отб-

рана“, обучението се провежда по 12 магистърски специалности: „Нацио-

нална сигурност и отбрана“; „Стратегическо ръководство на сигурността и 

отбраната“; „Мениджмънт на сигурността и отбраната“; „Публични кому-

никации в сигурността и отбраната“; „Организация и управление на кор-

поративната сигурност“; „Сигурност във въздухоплаването“; „Сигурност и 

противодействие на радикализацията и тероризма“; „Защита на населе-

нието и критичната инфраструктура; „Индустриална, енергийна и клима-

тична сигурност“; „Логистика на сигурността и отбраната“; „Киберсигур-

ност“; „Национална сигурност – превенция и защита на инженерната инф-

раструктура“. В професионално направление „Психология“ обучението се 

провежда по магистърската специалност „Психология в сигурността и от-

браната“.  

8. Във Военната академия са създадени условия за разширяване на 

креативното сътрудничество и взаимодействие с учебни заведения в 

страната и чужбина. Обучението по магистърската програма „Защита на 

населението и критичната инфраструктура“ се провежда съвместно с Ру-

сенския университет „Ангел Кънчев“. Обучението по магистърската прог-

рама „Киберсигурност“ се провежда съвместно с Техническия университет 

– гр. София и Българската академия на науките. В хода на двустранна сре-

ща между ръководствата на Академията и Франкофонския институт по 

администрация и управление е обсъдена възможността за разкриването 

на съвместна магистърска специалност на френски език „Международна 

логистика и транспорт“ с водещи френски университети: Техническия 

университет в Белфорт и Университет № 2 в Лион, за което са разработе-
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ни учебни планове на български и френски език и изпратени за съгласу-

ване и утвърждаване в Министерството на отбраната. 

9. Положителна тенденция в обучението е нарастването на относи-

телния дял на дистанционното и електронното обучение. При спазване на 

противопандемичните мерки от Covid-19 Академията осигурява поддър-

жането на високо качество на обучението чрез своевременно разширява-

не на възможностите за провеждане на онлайн обучение. Учебният процес 

и академичните мероприятия са организирани с използване на Системата 

за академична комуникация (САК) върху платформата на уебсайта на 

Академията и приложенията на Office 365 Education. Усъвършенствана е 

платформата за дистанционно обучение Blackboard Learn 9.1 чрез осигу-

ряване на достъп до академичната библиотека, научните бази данни 

Scopus, Web of Science и отворения портал на българската наука.  

10.  Усилията на научната и научноприложната изследователска 

дейност в Академията са съсредоточени в няколко направления – разви-

тие на академичния състав, нарастване на приносите на научните изслед-

вания при обучение в образователната и научна степен „доктор“ и разши-

ряване участието в национални и международни проекти, конференции, 

семинари, работни срещи по проблеми на националната и международна-

та сигурност, изграждане на способностите и трансформацията на отбра-

ната и въоръжените сили. Независимо че водеща тенденция в развитието 

на научния потенциал на Академията е постоянното нарастване на броя и 

повишаване квалификацията на академичния състав, както и разширява-

не на спектъра на неговите научни специалности, развитието на акаде-

мичния състав ще остане актуална задачата и в следващия период поради 

непрекъснатото повишаване на потребностите от висококвалифициран 

академичен състав. В средносрочен план ще остане актуално нарастване-

то на броя на регистрирания в НАЦИД академичен състав и разнообразя-

ването на научните специалности на академичния състав в областта на 

висшето образование „Сигурност и отбрана“. Настоящият брой на члено-

вете на академичния състав е 145, от които хабилитирани са 61 (10 про-

фесори и 51 доценти), като от тях 5-има са с научна степен „доктор на нау-

ките“.  

11. Нараства тенденцията за провеждането на успешни защити на 

дисертационни трудове за образователната и научна степен „доктор“ от 

академичния състав на Военната академия. Над 70% от академичния със-
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тав заемат академични длъжности с притежавана образователната и на-

учна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“. Всички акаде-

мични длъжности „главен асистент“ са заети след придобиване на образо-

вателната и научна степен „доктор“, а над 50% от заемащите академична-

та длъжност „асистент“ са с придобита образователната и научна степен 

„доктор“, останалите са докторанти. Хабилитираните членове от акаде-

мичния състав обучават 45 докторанти в редовна и задочна форма на 

докторантура, както и чрез самостоятелна подготовка. Обучение на док-

торанти за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ се 

провежда по 10 докторски програми в 4 области на висшето образование 

и 5 професионални направления. В резултат на научноизследователската 

дейност по различни теми годишният брой успешни защити съставлява 

20%, а отчисляванията без право на защита са по-малко от 10%. 

12. Устойчива е тенденцията на разширяване участието на препода-

ватели и изследователи в международни, национални, ведомствени про-

екти и проекти на Министерството на отбраната с висока обществена 

потребност, както и участието на членовете на академичния състав в на-

учни мероприятия и дейности на други образователни и научни органи-

зации. Научноприложните резултати от изследванията в областта на си-

гурността и отбраната намират практическо приложение както в изграж-

дането на способностите на въоръжените сили, така и в повишаване ка-

чеството на обучението. Непрекъснато се разширяват и обогатяват фор-

мите на сътрудничество и взаимодействие в научната и изследователска-

та дейност – с над 20 висши училища, 6 чуждестранни училища и инсти-

тути и 10 бизнес организации не само за изследвания в областта „Образо-

вание и обучение“, но и в теоретичните и приложните аспекти на сектора 

за сигурност и отбрана. 

13. Изданията и публикациите са реален показател за измерване на 

научноизследователската продуктивност на академичния състав и обуча-

емите в Академията. По традиция преобладават научните статии и докла-

ди и сравнително по-малък е делът на учебниците и пособията, моногра-

фиите, дисертациите, студиите. Незначителен е делът на публикациите на 

чужд език и в международни издания с импакт фактор и импакт ранг. По-

ложителен стимул за повишаване на активността е въвеждането на за-

дължителни наукометрични критерии към изискванията за развитие на 

академичния състав при заемането на академични длъжности. 
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14. Представените тенденции с положителен и негативен характер 

са сравнително устойчиви, при което следва задължително да се отчитат 

при планирането на перспективите за успешно развитие на Академията.  

1.2. Основни изисквания на ръководните документи 

15. Основен стратегически документ за ръководство на развитие-

то на въоръжените сили и системата за отбрана е Програмата за разви-

тие на отбранителните способности на въоръжените сили на Репуб-

лика България 2032. Базови приоритети на програмата са:  

 повишаване на бойните способности на въоръжените сили чрез 

придобиване на нови или модернизиране на наличните въоръжение и 

техника;  

 повишаване на способностите за бойно осигуряване и поддръжка 

и на способностите за поддръжка като страна домакин;  

 развитие на способностите в рамките на колективните способнос-

ти на НАТО;  

 постигане на оперативни способности по проекта Deployable 

Modular Underwater Intervention Capability Package (DIVEPACK); подобря-

ване на оперативната съвместимост и премахване на зависимостта на от-

бранителните ни способности от страни извън НАТО и Европейския съюз;  

 изграждане на способности за ситуационна осведоменост, елект-

ронна война и високоточни системи за поразяване;  

 изграждане на способности за осигуряване на условия за работа на 

органите за държавното военновременно управление, комуникационно-

информационна поддръжка и киберотбрана на системата за командване и 

управление на стратегическото ниво;  

 разработване на иновативни отбранителни способности чрез ини-

цииране и включване в проекти по Европейския фонд за отбрана;  

 развитие на невоенния компонент на системата за отбрана и оси-

гуряване на граждански ресурси за отбрана;  

 подобряване на качеството на системата от дейности по отбрани-

телно-мобилизационната подготовка;  

 развитие на способностите за военно разузнаване, военнополи-

цейско осигуряване, медицинското осигуряване, производството на циф-

рова и аналогова географска информация и др. 
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16. Без да се променя структурата на военнообразователната систе-

ма, Програмата предвижда изпълнението на редица задачи, насочени към 

повишаване качеството на обучението, прилагане на механизми за оценка 

на образователните способности и проекти за тяхното развитие, както и 

към разнообразяване на военните и гражданските специалности:  

  Актуализация на нормативната уредба с възможности за обучение 

на експерти по заявка на други министерства и ведомства; попълнение на 

младшия офицерски състав от резерва чрез обучаеми студенти; обучение 

на студенти в курсове по начална и/или специална подготовка; издигане 

статута на правилниците за устройството и дейността на висшите военни 

училища и Академията; развитие на академичния състав в цялата военно-

образователна система, заемане на академични длъжности без конкурс 

след придобиване на образователната и научна степен „доктор“. 

  Анализ на планирането, потребностите и реализацията на випуск-

ниците, оптимизация на структурите и промяна на формите и сроковете 

за обучение, актуализация на учебните програми за повишаване на при-

носа към изграждането на отбранителните способности на страната чрез 

разработване и използване на планове и програми на английски език за 

специализации на тактическо, оперативно и стратегическо ниво, позволя-

ващи обучение на слушатели и студенти от други държави, разширяване 

на интеграцията с висши училища от страните на Европейския съюз, про-

веждане на специализирано обучение и курсове за квалификация за ци-

вилни ръководители от специализираната администрация на Министерс-

твото на отбраната. 

 Разширяване участието в разработването и реализацията на про-

екти, програми, експертни оценки, военнонаучни и военнотехнически 

разработки, в проекти на ЕС по оперативните програми, включване в 

клъстери, изграждане на центрове за компетентност, модернизиране, 

усъвършенстване и разширяване на материално-техническата база за 

обучение и научни изследвания. 

17. Стратегията за развитие на висшето образование до 2030 г. 

на Министерството на образованието и науката дефинира задачи, насоче-

ни към повишаване ефективността и качеството на образованието и обу-

чението в системата за висше образование:  

 Реформиране на учебните програми и учебното съдържание, сти-

мулиране на обновяването, интернационализацията и разкриването на 
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съвместни програми, включително за електронно обучение и програми на 

чужд език. 

 Повишаване на контрола върху Системата за натрупване и транс-

фер на кредити и мобилност при акредитация, осигуряване на пълна пре-

носимост на национални безвъзмездни помощи и студентски кредити, 

оптимизиране на процедурите за признаване на сравними образователни 

периоди и степени. 

 Развитие на научния потенциал, повишаване привлекателността 

на научната кариера, професионалното израстване, квалификацията и 

специализацията на учените, стимулиране на научноизследователската и 

преподавателската дейност и развитието на иновации, разширяване и ук-

репване на мрежата за учене през целия живот с широко приложение на 

различни електронни форми за дистанционно обучение. 

18. Основна цел на Националната стратегия за развитие на наука-

та 2030 е подпомагане на науката като фактор за развитието на базирана 

на знанието и иновационните дейности икономика. Очаква се реализаци-

ята на Стратегията да създаде условия и среда за осигуряване на качест-

вени научни изследвания чрез концентрация на ресурси в приоритетни 

области и мерки за изграждане на ново поколение учени, интегрирано в 

Европейското научно семейство като активен и конкурентоспособен пар-

тньор в изследователските и иновативните мрежи, позволявайки: 

 концентрация на ресурси в приоритетни области на научните изс-

ледвания, ефективно използване на националните и европейските фон-

дове и подобряване на съотношението между институционално и прог-

рамно финансиране; 

 развитие на съвременни центрове за провеждане на върхови кон-

курентоспособни научни изследвания и решаване на значими научни за-

дачи чрез концентрация на научен състав, финансови ресурси, съвремен-

на научна инфраструктура за провеждане на значими и интердисципли-

нарни научни изследвания, въвеждане на система за оценка на научноиз-

следователската дейност за анализ на ефективността на научната поли-

тика и набелязване на мерки за усъвършенстване при съпоставимост и 

съизмеримост на качеството на научноизследователската дейност със 

световните и европейските стандарти; 

 стимулиране на модернизацията на научноизследователските ор-

ганизации и повишаване на техния потенциал чрез бюджетно финанси-
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ране до набелязаните нива, изграждане на ново поколение учени, подкре-

па за утвърдените учени и възвръщане на престижа на професията „учен“; 

 повишаване участието на бизнес-партньори в иновациите, пови-

шаване на трансфера на знания и на иновации към икономиката и общес-

твото.  

19. Оперативните цели и дейности за развитието на научните изс-

ледвания формират научната политика за реализацията на Актуализи-

раната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в 

Република България 2017 – 2030 г.: 

 Повишаване на динамичността, резултатността и ефективността на 

научноизследователската и развойната дейност чрез усъвършенстване на 

механизмите за финансиране за повишаване на конкуренцията и стиму-

лиране на приоритетни научни изследвания и иновации чрез развитие на 

научния потенциал, създаване на привлекателни условия за научна кари-

ера, професионално израстване, квалификация и специализация на уче-

ните и интегриране на науката в Европейското изследователско и уни-

верситетско пространство. 

 Изграждане на устойчива връзка образование – наука – бизнес като 

основа за развитие на икономика, базирана на знанието чрез стимулиране 

на частния сектор за участие в научната дейност и повишаване на интег-

рацията между елементите на „триъгълника на знанието“ – образование, 

научни изследвания и иновации. 

 Изграждане на благоприятна среда за научна дейност чрез въвеж-

дането на оценка на научната дейност, развитие на научната и иноваци-

онната инфраструктура и укрепване на социалните измерения на науката, 

разширено внедряване на информационни и комуникационни технологии 

и формиране на отворен достъп до научна информация и научни данни. 

20. Усъвършенстването и модернизирането на изследователската е-

инфраструктура ще подпомогнат формирането на потенциал за изграж-

дане и структуриране на иновационна среда за върхови научни постиже-

ния и внедряването им в икономиката, бизнеса и социалните сектори на 

държавата. 
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РАЗДЕЛ 2. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И МИСИЯ НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. 
РАКОВСКИ“  

2.1. Визия за развитие на Военна академия „Г. С. Раковски“ до 2030 г. 

21. Военна академия „Георги Стойков Раковски“ да работи за 

непрекъснато повишаване на ролята и утвърждаване на мястото 

на водеща национално и международно утвърдена образователна и 

научна институция за съвместно обучение и квалификация на офи-

цери, цивилни ръководители, експерти и студенти, за научни и науч-

ноприложни изследвания в областта на изграждането и управлени-

ето на националната сигурност, отбраната и въоръжените сили. 

2.2. Мисия на Военна академия „Г. С. Раковски“ 

22. Военна академия „Г. С. Раковски“ да служи като национален 

образователен и научен център за изграждането на военни и цивил-

ни лидери с креативно мислене и умения за оперативно и стратеги-

ческо ръководство на отбраната и въоръжените сили и Системата 

за защита на националната сигурност, при изпълнение на техните 

мисии и задачи, както и за провеждане на научни и научноприложни 

изследвания за осигуряване обучението и квалификацията, за под-

помагане планирането, изграждането и усъвършенстването на спо-

собностите за сигурност и отбрана. 

23. Академията реализира своята мисия чрез обучение на българс-

ки и чуждестранни военнослужещи и цивилни служители и студенти за 

придобиване на образователно-квалификационна степен на висше обра-

зование „магистър“, „бакалавър“ и специализирана професионална ква-

лификация за работа в оперативните и стратегическите нива на ръковод-

ство, командване и контрол на въоръжените сили, Министерството на от-

браната, други министерства и ведомства от сектора за сигурност и отб-

рана, щабовете и структурите на НАТО и Европейския съюз чрез провеж-

дане на научни и научноприложни изследвания в областта на национал-

ната сигурност, отбраната, развитието и използването на въоръжените 

сили. 
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНИ ИМПЕРАТИВИ, БАЗОВИ ЦЕННОСТИ И 
РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ 

„Г. С. РАКОВСКИ“ 
3.1. Основни императиви  

24. Военна академия „Георги Стойков Раковски“: 

 е образователна институция за висше образование, фокусирана 

върху провеждането на съвместно обучение, квалификация и научни изс-

ледвания; 

 провежда съвместно следдипломно обучение и квалификация на 

офицери и цивилни експерти и студенти в областта на отбраната и сигур-

ността;  

 създава условия всички обучаеми да покрият изискванията на 

стандартите за висше образование, следдипломно обучение и квалифика-

ция; 

 поддържа и развива интелектуален потенциал съставен от акаде-

мичен състав, преподаватели, изследователи и експерти в областта на 

висшето образование, квалификацията и научните изследвания; 

 гарантира непрекъснато развитие на академичния състав и обуча-

емите за активно участие в генерирането, обогатяването и разпростране-

нието на знания и научните изследвания; 

 осигурява висококомпетентни органи за управление, администра-

ция и логистика за ръководство и осигуряване на учебния процес и науч-

ните изследвания. 

3.2. Базови ценности и ръководни принципи  

25. Академичност и високи научни постижения 

 Непрекъснато усъвършенстване на преподавателския и научния 

потенциал на академичния състав в основните звена за гарантиране ви-

соко качество на учебния процес, на научните и научноприложните изс-

ледвания. 

26. Съответствие на визията за развитие, мисията, функции-

те, задачите с мисиите и задачите на въоръжените сили 

 Поддържане на непрекъсната връзка и взаимодействие с органите 

за планиране и ръководство на Системата за защита на националната си-

гурност, отбраната и въоръжените сили за предоставяне на научно, науч-

ноприложно и експертно осигуряване и развитие на тяхната нормативна, 

концептуална и доктринална база, както и за вграждане на резултатите и 
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постиженията от дейността на Академията в усъвършенстването на учеб-

ните програми.  

27.  Баланс между единоначалието и академичната автономия 

за повишено качество на управлението  

 Умело съчетаване на ръководните принципи за командно едино-

началие със свободата и независимостта на академичното самоуправле-

ние за утвърждаване на академичната самостоятелност при управлението 

на основните звена. 

28. Съвместно и всеобхватно обучение и възпитание 

 Обогатяване и разнообразяване на възможностите за обучение и 

квалификация в единна среда на военнослужещи, цивилни експерти и 

студенти по програми със сходни цели и съдържание за разширяване обх-

вата, взаимно допълване и надграждане аспектите на военната и цивил-

ната експертиза в областта на националната сигурност, отбраната и воен-

ното дело. 

29. Непрекъснатост на интелектуалното развитие и учене през 

целия живот 

 Формиране и поддържане на среда за осигуряване на възпроиз-

водството и непрекъснатото интелектуално усъвършенстване на научния 

и експертния потенциал на академичния състав, за гарантиране професи-

онална устойчивост и просперитет на обучаемите, както и за насърчаване 

ученето през целия живот. 

30. Сътрудничество чрез откритост и взаимно допълване 

 Способстване и насърчаване на установяването и поддържането 

на прозрачни, взаимноизгодни и взаимно допълващи се отношения с дру-

ги национални и международни академични, научни и експертни инсти-

туции и организации. 

31. Съхраняване и обогатяване на националните традиции 

 Издигане авторитета на най-старото висше военно учебно заведе-

ние в страната чрез запазване и обогатяване на националните традиции 

за военното и патриотичното обучение и възпитание на стратегическия 

военен и цивилен елит на нацията.  

32. Интегритет чрез доверие, откритост и етично поведение 
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 Използване на обучението, възпитанието, научните и научнопри-

ложните изследвания за подкрепа и насърчаване на изграждане у обучае-

мите на култура на откритост, доверие, етика, непримиримост и реши-

телно противодействие на неправомерни практики и поведение. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА 
РАЗВИТИЕ НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“ 
4.1. Приоритетни цели на Стратегията за развитие  

33. Успешната реализация на Стратегията за развитие на Военна 

академия „Г. С. Раковски“ до 2030 г. предвижда постигането на основните 

цели: 

 Утвърждаване мястото и ролята на Академията като водещ наци-

онален център и институция за висше образование, квалификация, науч-

ни и научноприложни изследвания в областта на стратегическото ръко-

водство на отбраната и националната сигурност, на стратегическото и 

оперативното командване на въоръжените сили. 

 Усъвършенстване и адаптация на предоставяния пакет от знания, 

умения и експертиза към националните изисквания и международните 

стандарти за военните колежи на държавите от НАТО и Европейския съ-

юз. 

 Разширяване възможностите за предоставяне изпреварваща пот-

ребностите теоретична подготовка и повишаване на квалификацията на 

военнослужещи и цивилни обучаеми от въоръжените сили, Министерст-

вото на отбраната, министерствата и ведомствата от сектора за сигурност 

и отбрана. 

 Поддържане и усъвършенстване на способности за обучение и 

квалификация през целия живот, съпътстващи цялостното развитие на 

професионалната кариера на военнослужещите и цивилните служители. 

 Разширяване на обхвата, поддържане и усъвършенстване на спо-

собности за генериране и обмен на нови знания, умения и квалификация в 

областта на използването на въоръжените сили, отбраната и сигурността. 

 Утвърждаване на академичния състав като фундамент за научно и 

експертно осигуряване на изграждането и усъвършенстването на способ-

ностите на системата за отбрана, подпомагане формирането и провежда-

нето на политиката за сигурност и отбрана. 

 Изграждане и усъвършенстване на интегрирана информационна 

среда за провеждане на съвместно обучение и научни изследвания.  

 Развитие на дистанционната форма за обучение. 

 Разширяване обхвата и предметните области за сътрудничество и 

взаимодействие в обучението, квалификацията и научните изследвания с 

водещи национални и международни образователни и научни организа-
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ции за утвърждаване на водещо място и роля на Академията в национал-

ните и международните образователни и научноизследователски среди. 

 Съпътстващо повишаване на изискванията към осигуряването на 

обучението, квалификацията и научните изследвания и усъвършенстване 

на инфраструктурата и учебно-материалната база на Академията. 

 Мотивиране и стимулиране развитието на академичния състав ка-

то фундамент за повишаване качеството на обучението, квалификацията, 

научното, научноизследователското и експертното осигуряване. 

4.2. Основни задачи на Стратегията за развитие на Военна академия 
„Георги Стойков Раковски“ 2021 – 2030 

34. Постигането на основните цели на Стратегията до 2030 г. се пла-

нира с решаването на следните задачи: 

34.1.  Непрекъснато актуализиране, обогатяване и разширяване на 

тематиката и съдържанието на учебните програми и планове, разнообра-

зяване на формите и методологията, разширяване проактивността на 

обучаемите и повишаване на качеството при обучението и квалификаци-

ята на: 

 военни и цивилни лидери за стратегическо ръководство на въо-

ръжените сили, отбраната и сигурността при запазване и обогатяване на 

националните традиции в съответствие с водещите световни тенденции, 

спазване на изискванията и стандартите на НАТО и Европейския съюз; 

 офицери от оперативните звена на системата за командване и уп-

равление за участие в планирането и управлението на мисии и операции 

на въоръжените сили, както и за участие в съюзни и многонационални 

операции; 

 цивилни ръководители и експерти в областта на националната си-

гурност и отбраната за работа в Министерството на отбраната, другите 

министерства и ведомства, държавната администрация и органите на 

местното самоуправление. 

34.2. Разширяване на предметната област, обогатяване на тематика-

та и методологията, повишаване на качеството и значително нарастване 

на практическата приложимост на научните изследвания на академичния 

състав и обучаемите в областите на повишаване на качеството на обуче-

нието и квалификацията,  изграждане, развитие и ръководство на въоръ-

жените сили, отбраната и националната сигурност. 
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34.3. Непрекъснато усъвършенстване на обучението и повишаване 

на квалификацията чрез усъвършенстване на съществуващите и внедря-

ване на нови електронни форми и методи, включително за повишаване на 

качеството и цялостно осигуряване на дистанционното и задочното обу-

чение, както и на самоподготовката на обучаемите. 

34.4. Повишаване качеството и сигурността на дистанционната 

форма на обучение чрез внедряването на нови и функционални дигитал-

ни технологии за управление на учебния процес при съблюдаване на 

държавните изисквания за организиране на дистанционната форма на 

обучение във висшите училища на Република България. 

34.5. Разширяване и обогатяване на формите и участието на акаде-

мичния състав и обучаемите в научни изследвания, разнообразяване на 

популяризирането и внедряването в практиката на резултати от научни 

изследвания, подготовка и предоставяне на експертиза за подпомагане 

формирането и реализацията на политиката за сигурност и отбрана, 

програмите, плановете и проектите за изграждане и развитие на отбра-

нителните способности на въоръжените сили. 

34.6. Активно участие в националното и международното академич-

но сътрудничество и взаимодействие за обогатяване на връзките и отно-

шенията в националната и съюзните системи за сигурност и отбрана чрез 

повишено участие в научни програми и проекти, разширяване на взаим-

ноизгодното сътрудничество с международни обществени и академични 

среди. 

34.7. Разнообразяване и обогатяване на форматите и тематиката на 

публикациите и изданията, задълбочаване на сътрудничеството и взаи-

модействието с национални и международни специализирани и научни 

издания с цел решително повишаване на броя и качеството на издаването 

и разпространението на интелектуалните продукти на Академията, както 

за цялостно осигуряване на учебния процес, така и за популяризиране на 

изследователската и научната дейност на академичния състав и обучае-

мите в системата за сигурност и отбрана. 

34.8. Интензивно формиране и постоянно разширяване на единно 

информационно пространство за обучение, квалификация и научни изс-

ледвания чрез дигитализация на библиотечните фондове и изграждане на 

устойчиви електронни връзки с академични институции в страната и 

чужбина за гарантиране на постоянен достъп до информационните ресур-
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си на бази и банки данни и знания на обучаемите, академичния състав и 

авторизирани потребители за повишаване ефективността на обучението, 

ускоряване динамиката на научните изследвания и повишаване на качес-

твото и достъпността до специализирана експертиза. 

34.9. Повишаване на качеството и разширяване на достъпността на 

административното, логистичното осигуряване и управлението на основ-

ните звена на академията чрез въвеждането на информационни системи 

за електронно управление и обслужване, подобряване на ефикасността и 

ефективността, прозрачността, контрола, отчетността, интегритета в ад-

министрацията и логистиката на Академията, както и за разширяване 

възможностите за участие в органите за академично самоуправление. 

35. Намеренията за решаването на основните задачи в Стратегията 

за развитие на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ ще бъдат 

представени чрез Направления за развитие на основните функции, а де-

тайлното планиране и реализацията им ще бъдат разработени в Страте-

гия за развитие на академичното образование, Стратегия за развитие на 

следдипломната квалификация, Стратегия на Военната академия за раз-

витие на научните изследвания, Стратегия за развитие на академичния 

състав, Стратегия за развитие на издателската дейност и публикациите, 

Стратегия за дистанционно и електронно обучение, Стратегия за учене 

през целия живот, Стратегия за изграждане на дигитална академична 

библиотека, Комуникационна стратегия. 
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РАЗДЕЛ 5. РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ НА ВОЕННА 
АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“ 

5.1. Развитие на функцията „Организация и управление“  

36. Основна цел на организационното развитие и управлението е ор-

ганизационно укрепване и разширяване на структурата на Военната ака-

демия чрез провеждането на политика за рационално управление на дей-

ностите и осигуряването на адекватни финансово-икономически и соци-

ални условия за ефективно функциониране на Академията. 

37. Приоритетни задачи за развитие на организационната структура 

и системата за управление са: 

37.1. Развитие на структурата и ефективно управление 

 Продължаване на политиката за организационно, структурно и 

кадрово развитие и задържане на личния състав в Академията. 

 Създаване на подготвени кадри за собствени нужди и осигуряване 

на възможности за тяхната реализация. 

 Осигуряване на условия за ефективно взаимодействие, преливане 

и допълване на административен и научен капацитет или потенциал 

между отделните структури на Академията. 

 Разширяване на контактите с органите на държавното управление 

и местното самоуправление. 

37.2. Подобряване и поддържане на инфраструктурата на Академи-

ята като предпоставка за успешно реализиране на организационно-

управленските дейности 

  Непрекъснато поддържане и усъвършенстване на материално-

техническата база. 

  Повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд. 

  Подобряване на условията за настаняване на обучаемите в задочна 

форма на обучение и специализантите от Академията. 

37.3. Формиране и следване на стабилна финансово-икономическа 

политика 

  Разширяване на възможностите за допълнително финансиране 

чрез осигуряване на целево финансиране, дарения и увеличаване на собс-

твените приходи. 

  Участие на Академията в нови проекти, финансирани по национал-

ни и европейски програми, в областта на образователната и научноизсле-

дователската дейност. 
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5.2. Развитие на функцията „Образование“  

38. Изпълнението на изискванията на Стратегията за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж на Европейския съюз насочва към подоб-

ряване на знанията и иновациите като водещи фактори за бъдещ растеж, 

като реализацията им е свързана с усвояване на всички възможности за 

повишаване качеството на образованието и постиженията на научните 

изследвания, с насърчаване разпространението и усвояването на инова-

ции и знания с максимално използване на информационни и комуникаци-

онни технологии и гарантиране превръщането на иновативните идеи в 

нови продукти и услуги, генериращи възможности за растеж и разреша-

ване на съвременни и бъдещи предизвикателства пред обществото. До-

пълнително Стратегията за развитие на висшето образование в Републи-

ка България за периода 2014 – 2030 г. очертава траектория и приоритет-

ни области за стратегическо развитие на висшето образование и транс-

формацията му от допълваща сфера във водещ фактор за формирането на 

предимства в конкуренцията за знания, умения, просперитет и духовен 

напредък. 

39. Усилията на Военна академия „Г. С. Раковски“ за реализирането 

на основната функция „Образование“ са насочени към привеждане на обу-

чението в пълно съответствие с изискванията на националното и евро-

пейското законодателство, както и на директивите на НАТО за индивиду-

алната подготовка във въоръжените сили. Обучението е ориентирано към 

изграждането на иновативни лидерски и професионално-управленски и 

експертни умения и качества.  

40. Основни принципи, прилагани при реализацията на функция 

„Образование“, са: 

40.1. Вграждане на потребностите от изграждане и усъвършенства-

не на отбранителни способности в изискванията към обучението. 

40.2. Съответствие на програмите за обучение на цивилни студенти 

с изискванията за заемане на експертни и ръководни длъжности в Ми-

нистерството на отбраната, въоръжените сили, централната и местната 

администрация. 

40.3. Смяна на фокуса на обучението от преподаване на теоретични 

знания към овладяване на ключови компетентности и развитие на спо-

собности за вземане на обосновани управленски решения в условия на 

динамична неопределеност. 
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41. Принципите се отстояват чрез изпълнението на следните ос-

новни задачи: 

41.1. Усъвършенстване на нормативната уредба, позволяващо: 

 актуализиране на Решението на Народното събрание за привеж-

дане на Акта за създаване на Военна академия „Г. С. Раковски“ в съответс-

твие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 

и Закона за висшето образование; 

 актуализация и преиздаване на Правилник за устройството и дей-

ността на Академията след промени в законовата и подзаконовата база, 

отнасяща се до Академията; 

 развитие на академичния състав както в Академията, така и във 

висшите военни училища от военнообразователната система; 

 оптимизиране структурата на Академията, усъвършенстване на 

модела и сроковете за обучение, актуализация на учебните програми за 

повишаване приноса към изграждането на отбранителните способности. 

41.2. Повишаване на изискванията към приема в интерес на качест-

вото на обучението чрез:  

 приемане на офицери за слушатели от длъжностни нива с необхо-

димите щабна култура и опит; 

 акцент върху обучението в редовна форма и регулиране на приема 

в задочна форма, при което броят обучаеми в задочна форма да е по-

малък от броя обучаеми в редовна форма и разпределение на завършва-

щите в задочна форма; 

 прецизен подбор на специализациите за обучение на слушатели на 

оперативно ниво, преустановяване на приема на офицери по специализа-

ция „Административни процеси и дейности“ поради установени проблеми 

в кариерното развитие на завършващите; 

 разработване на планове и програми на английски език за специа-

лизации от специалностите на оперативно и стратегическо ниво, позво-

ляващи обучение на слушатели и студенти от други държави; 

 разширяване на възможностите за интеграция на обучението с 

други висши училища от страни – членки на Европейския съюз („Еразъм+“ 

и „Военен Еразъм“); 

 разширяване и обогатяване на специализираното обучение в кур-

сове за квалификация за цивилни служители, назначавани или заемащи 
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ръководни длъжности в специализираната администрация на Министер-

ството на отбраната; 

 извършване на системен анализ на планирането на потребностите 

и реализацията на випускниците; 

 увеличаване на приноса на Военна академия „Г. С. Раковски“ в раз-

работването и реализирането на проекти, програми, експертни оценки, 

военнонаучни и военнотехнически разработки; 

 активно участие през новия програмен период на Европейския 

съюз в проекти по оперативните програми, включително чрез участие в 

клъстери и създаване на центрове за компетентност и модернизиране на 

образователната и научната инфраструктура. 

42. За повишаване привлекателността на обучението в професио-

нално направление „Национална сигурност“ и успешната професионална 

реализация на завършилите е необходимо: 

 провеждане на подходящи рекламни кампании на обучението с 

примери от успешната професионална реализация на завършилите; 

 разширяване и обогатяване на съвместното обучение по опреде-

лени специалности, при необходимост създаване на нови, включително 

във взаимодействие с висши училища в страната и чужбина; 

 разширяване и обогатяване на тематиката на обучението за при-

добиване на образователната и научна степен „доктор“ по акредитирани 

докторски програми; 

 продължаване на образованието в Академията след признаване на 

дипломи за придобито в чужбина висше образование на основание Закона 

за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за призна-

ване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение 

в чуждестранни висши училища и Правилника за учебната дейност на Во-

енна академия „Г. С. Раковски“.  

5.2.1. Основни задачи на факултет „Командно-щабен“  

43. Факултет „Командно-щабен“ осъществява обучение на офицери-

слушатели за придобиване на висше военно образование и квалификация 

за заемане на длъжности на оперативно ниво. Обучението се провежда по 

учебни планове, съгласувани с министъра на образованието и науката и 

утвърдени от министъра на отбраната. Квалификационните характерис-

тики като основен документ на учебната документация, посочващ какви 

трябва да бъдат резултатите от обучението, се разработват от потребите-
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лите/заявителите на кадри. Един от акцентите е осигуряване на необхо-

димите знания, лидерски способности и навици за работа както в нацио-

нални, така и в многонационални оперативни и тактически щабове. 

44. Факултет „Командно-щабен“ извършва обучение и на студенти по 

специалности от професионалното направление „Национална сигурност“. 

Обучението е ориентирано към цивилни експерти, заемащи или предви-

дени да заемат експертни длъжности в централната и местната админис-

трация, експерти от различни (държавни и частни) сфери на стопанския и 

административния живот, притежаващи висше образование на образова-

телно-квалификационна степен „бакалавър“, както и към военнослужещи, 

заемащи длъжности, изискващи образователно-квалификационна степен 

„магистър“ извън професионално направление „Военно дело“. 

45. Стратегически задачи за развитие на обучението във факултет 

„Командно-щабен“: 

45.1. Усъвършенстване на модела за обучение на офицери за опера-

тивното ниво чрез:  

 прилагане на изискванията на DEEP: Generic Officer Professional 

Military Education – Reference Curriculum в разработването на квалифика-

ционните характеристики и учебните планове на специализациите от 

специалност „Организация и управление на военни формирования на 

оперативно ниво“; 

 подобряване на времевите параметри чрез преминаване към ед-

ногодишен срок на обучение в съответствие с Европейската и национал-

ната квалификационна рамка. 

45.2. Повишаване ефективността на ресурсните параметри чрез на-

маляване разходите за командировъчни по време на войсковия/флотския 

стаж: 

 Повишаване на мотивацията за разработване и защита на диплом-

ните работи чрез реално отчитане на резултатите при класирането на ви-

пускниците. 

 Повишаване ефективността и качеството на планирането и реали-

зацията на обучението чрез постоянна и своевременна актуализация на 

учебните планове и програми в специалностите на двете професионални 

направления. 
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 Разширяване обема на съвместното обучение (до две трети от 

учебния процес) за студентите: 

 преструктуриране на хорариума часове по отделните дисциплини 

в отговор на изискванията за повишаване участието на тактическите зве-

на в съвместни операции в национален, съюзен и коалиционен формат; 

 изграждане и поддържане на способности за съвместно обучение 

и подготовка на студенти по специалности от професионалното направ-

ление „Национална сигурност“ и слушатели от професионално направле-

ние „Военно дело“ с цел увеличаване на съвместната гражданско-военна 

експертиза на обучаемите; 

 разработване на магистърски програми и курсове за следдиплом-

на квалификация за дистанционно обучение и обучение в електронна 

среда; 

 създаване на условия за внедряване на нови форми за обучение, ба-

зирани на пирамидата на ученето, и на тази база промяна в съотношения-

та на методите и формите за учене в полза на тези, които са по-ефективни 

от прилаганите в момента. 

5.2.2. Основни задачи на факултет „Национална сигурност и отбрана“  

46. Факултет „Национална сигурност и отбрана“ реализира прог-

рами за образование в образователно-квалификационните степени „бака-

лавър“ и „магистър“. Обучава, подпомага и осигурява придобиването на 

образователната и научна степен „доктор“ в професионалните направле-

ния „Национална сигурност“, „Военно дело“ и „Психология“. Провежда 

курсове за следдипломна квалификация и осъществява научни и прилож-

ни изследвания на системите за защита на националната сигурност и за 

отбраната на страната.  

47. Факултет „Национална сигурност и отбрана“ обединява теори-

ята и практическия опит за оценка на средата на сигурност, ръководство-

то на отбраната и въоръжените сили, мениджмънта на ресурсите в сигур-

ността и използването на въоръжените сили с цел изграждане на бъде-

щите лидери в страната. 

48. Стратегически задачи за развитието на обучението във факул-

тет „Национална сигурност и отбрана“ са: 
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48.1. Обучение на военни и цивилни лидери на теорията и практи-

ката на управлението на отбраната и въоръжените сили и за работа в 

многонационални екипи, съвместими с изискванията на НАТО и Евро-

пейския съюз. 

48.2. Подготовка на експерти, осигуряващи взаимодействие и съв-

местна работа на министерствата и ведомствата, държавната админист-

рация и органите на местното самоуправление с компетентности за реша-

ване на задачи по защитата на общите и националните интереси в струк-

турите на НАТО, Европейския съюз и организациите с регионално и наци-

онално значение за сигурността. 

48.3. Провеждане на научни изследвания за развитие на областите 

на висшето образование „Сигурност и отбрана“ по професионални нап-

равления „Военно дело“ и „Национална сигурност“ и „Социални, стопански 

и правни науки“ по професионално направление „Психология“. 

48.4. Предоставяне на експертиза в подкрепа на политиката за си-

гурност на правителството, отбранителната политика на Министерството 

на отбраната, ръководството на въоръжените сили и системата за коман-

дване и управление. 

48.5.  Участие в обществени и международни дебати по въпросите 

на сигурността, поддържането на мира и гражданско-военните отноше-

ния за осигуряване на прозрачност и доверие между участниците на двус-

транна, регионална и съюзна основа. 

49. Обучението по магистърска специалност „Стратегическо ръко-

водство на отбраната и въоръжените сили“ в професионално направление 

„Военно дело“ е висш етап на подготовка на офицерите от въоръжените 

сили, изграждащо знания и професионална квалификация за заемане на 

длъжности с висши военни звания. 

50. Обучението за студенти в специалности от професионално нап-

равление „Национална сигурност“ се провежда за придобиване на образо-

вателно-квалификационната степен „магистър“, професионална квали-

фикация и компетенции за подпомагане на анализа, планиране и провеж-

дане на политиките за сигурност и отбрана. За повишаване ефективност-

та на използването на ресурси и повишаване качеството на обучението са 

необходими оптимизация и прецизиране на специалностите и състава на 

учебните групи.  
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51. Стратегически задачи за разширяване и обогатяване на обучени-

ето в област „Сигурност и отбрана“: 

51.1. Ускоряване на подготовката за институционална акредитация 

за получаване на максимална оценка от Националната агенция за оценя-

ване и акредитация. 

51.2. Усъвършенстване на изнесеното обучение чрез разширяване на 

взаимодействието с други висши училища в страната и чужбина, повиша-

ване на нивото на съвместното обучение с Русенския университет „Ангел 

Кънчев“  и Сорбоната (Франция). 

51.3. Повишаване мобилността на академичния състав и обучаемите 

чрез участие в Секторната програма „Еразъм+“ и придобиването на „Ера-

зъм харта“, разширяване и формализиране на сътрудничеството с висши 

училища в страни – членки на Европейския съюз. 

51.4. Обогатяване на формите и повишаване качеството на реклам-

ната кампания за представяне на обучението по специалности от профе-

сионално направление „Национална сигурност“. 

51.5. Разширяване на контактите и взаимодействието с потенциал-

ни заявители на обучаеми в професионално направление „Военно дело“ 

при подготовката на квалификационните характеристики и планирането 

на резултати от обучението. 

51.6. Префокусиране на педагогическите учебни форми от преобла-

даващ „лекционно-възпроизвеждащ“ към „изследователско-дискусионен“ 

модел на обучение. 

51.7. Усъвършенстване на обучението с традиционни форми за обу-

чение по съвременните стандарти с акцент върху редовното обучение и 

ограничено (по изключение) прилагане на задочната форма в професио-

нално направление „Военно дело“. 

51.8. Разширяване на обема и повишаване на качеството на дистан-

ционната форма на обучение с широко използване на възможностите на 

съвременните технологии с изключение на обучението в професионално 

направление „Военно дело“. 

51.9. Повишаване на активността при набиране на кандидати за 

обучение в докторантура с използване на съвременни средства за предс-

тавяне и популяризиране на предимствата за успешно завършилите, 
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включително с рекламиране в средствата за масова информация и соци-

алните мрежи. 

5.3. Развитие на функцията „Дистанционно обучение“ 

52. В изпълнение изискванията на „Наредбата за държавните 

изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във 

висшите училища“ от 1 септември 2021 г. Военната академия прилага 

дистанционна форма на обучение за придобиване на висше образование, 

при която обучавани, преподаватели и администратори са разделени по 

местоположение. Дистанцията се компенсира с използването на съвре-

менните технологии, методи и средства на електронното обучение. 

53. Основна цел на дистанционното обучение е въвеждане и ефек-

тивно използване на иновационни образователни технологии и дидакти-

чески модели в преподавателската практика за създаване на възможности 

на всеки обучаем да се обучава по всяко време и на всяко място под ръко-

водството на преподавател, с използване на всяко крайно устройство  за 

комуникация – компютър, лаптоп, таблет, смартфон и др. 

54. Стратегическа цел на Военна академия е усъвършенстване на 

формите за дистанционно обучение за формиране на споделена дигитал-

на среда за провеждане на висококачествена подготовка, позволяваща 

имплементиране на водещи академични практики и стандарти. 

55. За постигането на тази цел Военната академия ще изпълнява 

следните стратегически задачи:  

 Постоянно насърчаване и подкрепа на академичната общност за 

повишаване знанията и уменията за работа от разстояние в дигитална 

среда с прилагане форми на електронно, мобилно и дистанционно обуче-

ние. 

 Адаптиране на учебните зали, лекционния фонд и учебните мате-

риали, изпитните тестове, процедурите за управление на дистанционното 

обучение и методите на традиционното обучение към съвременните 

изисквания за работа в дигитална среда.  

 Усъвършенстване на инфраструктурата за осигуряването на дис-

танционното обучение, подготовката и обмена на информация чрез ин-

тегриране на съвременни високоефективни технологични средства към 

автоматизираните информационни системи за управление на Военната 

академия. 
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 Внедряване на нови и актуални иновационни образователни тех-

нологии за формиране на виртуална среда за обучение и използване на 

системи за моделиране и симулация.  

 Спазване на всички нормативни изисквания за защита на инфор-

мацията. 

5.3. Развитие на функцията „Квалификация“  

56. Основните звена в Академията провеждат обучение в курсове за 

придобиване и повишаване на квалификацията на военнослужещи, ци-

вилни служители и граждански лица. Те са насочени към повишаване и 

разширяване на експертните и професионалните знания, уменията за ра-

бота в екип и инициативността, способстващи за формирането на профе-

сионални компетенции в областта на отбраната и сигурността.  

57. Тематиката на курсовете за квалификация формира професио-

нални компетенции, непосредствено съобразени с изискванията на длъж-

ностните характеристики и изпълняваните задачи на конкретни длъж-

ности.  

58. Редът и условията за провеждане на курсовете за военнослужещи 

и цивилни служители от въоръжените сили са регламентирани с наредба 

на министъра на отбраната при спазване разпоредбите на Кодекса на тру-

да за обучението и квалификацията на цивилните служители. Курсовете 

за квалификация за военнослужещи и цивилни служители се обявяват 

ежегодно със заповед на министъра на отбраната в „Регистър на курсове-

те“.  

59. Административната и учебната документация на курсовете се 

разработва по предложение на заявителите и се утвърждава от министъ-

ра на отбраната. 

60. Основни стратегически задачи за развитие и нарастване ефек-

тивността на курсовете за повишаване на квалификацията: 

60.1. Фокусиране на обучението на следдипломната квалификация 

върху предоставянето на актуални знания и умения за самостоятелно и 

отговорно изпълнение на национални и съюзни мисии и задачи в мирно 

време, при кризи и конфликти чрез постоянно изучаване и прилагане на 

основните и актуални национални и съюзни документи, които определят 

стандартите в обучението и подготовката на военнослужещите за участие 

в операции и мисии. 
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60.2. Обвързване на следдипломната квалификация с кадровото и 

кариерното развитие на военнослужещите и в отговор на изискванията за 

обучение през цялата им професионална кариера чрез провеждане на 

обучението в подбрани логическа система и методическа последовател-

ност, частично надграждащи и допълващи се модули под формата на кур-

сове и семинари, обвързани със спецификата на конкретните мисии и за-

дачи. 

60.3. Приравняване на квалификацията, придобита във военните 

училища, академии и колежи в чужбина, към квалификацията, получавана 

в Академията на основание заповед на министъра на отбраната. 

61. Основни направления за повишаване на ефективността и качес-

твото на следдипломната квалификация са:  

61.1. Усъвършенстване на единната модулна система на обучение в 

следдипломна квалификация чрез фокусиране съдържанието на програ-

мите за обучение върху мисиите, задачите и потребностите на войските. 

61.2. Обновяване и разработване на взаимно допълващи и надграж-

дащи се модули за професионална квалификация през целия период на 

службата. 

61.3. Повишаване на практическата насоченост на следдипломната 

квалификация чрез използване на компютърно подпомагане на обучени-

ето, моделиране, симулации и дистанционно обучение. 

61.4. Разширяване дела на съвместното обучение, предметните об-

ласти и  тематиката на курсовете чрез използване на тематично разгра-

ничени модули за съпровождане изискванията от повишаване на квали-

фикацията по време на цялата професионална кариера. 

61.5. Непрекъсната актуализация на тематичните модули на поуки-

те от практиката и развитието на предизвикателствата. 

61.6. Разработване и провеждане на курсове с многообхватни моду-

ли за обучение за офицери от резерва, цивилни ръководители и държавни 

служители от системата на отбраната и сигурността. 

61.7. Непрекъснато усъвършенстване на модела за обучение в след-

дипломна квалификация чрез разширяване и разнообразяване на темати-

ката и актуализиране съдържанието на курсовете, ориентиране на подго-

товката към решаването на практически функции, мисии и задачи. 
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5.4. Развитие на функцията „Научни и научноприложни изследвания“  

62. Основно послание на Партньорския преглед на българската сис-

тема за Научни изследвания и иновации1 е историческата възможност за 

нарастване потенциала на страната чрез повишаване финансирането на 

науката и иновациите и задължително провеждане на структурни рефор-

ми в системата за научни изследвания за повишаване на ефективността и 

качеството: формиране на политически консенсус и дълготрайна полити-

ка, инвестиции и реформи под ръководството на Съвета за интелигентен 

растеж за възстановяване доверието в системата; създаване на професио-

нална и независима Национална агенция за планиране, финансиране и 

управление на научноизследователски и иновационни програми; прила-

гане на международни стандарти за оценка и финансиране на проекти; 

финансово стимулиране на високите научни постижения; насърчаване 

участието в европейски програми; стимулиране кариерното развитие на 

изследователите, привличане и задържане на млади таланти; отваряне на 

научната база към бизнеса и публично-частното партньорство; изгражда-

не на регионални и местни иновационни екосистеми. 

63. Основна цел на Националната стратегия за развитие на научните 

изследвания 2030 е формиране на национална научна политика, създава-

не на условия за реализация на Европейската стратегия 2030; иницииране 

и стимулиране на модернизацията в научноизследователските звена при 

повишено финансиране; анализиране на проблемите в реализацията на 

иновациите; съдействане за изграждането на „общество на знанието“; 

стимулиране развитието на екотехнологиите. Стратегията осигурява 

фундаментална рамка за развитието на изследователските институции, 

научната и иновационната дейност и задължава изготвянето на планове 

за нейната реализация.   

64. Функцията „Научни и научноприложни изследвания“ на Акаде-

мията се осъществява с изследователски, експертни, проучвателни и на-

учноинформационни дейности на академичния, експертния състав и обу-

чаемите – докторанти, слушатели и студенти. Основната ѝ цел е решаване 

на научни и приложни проблеми на развитието на функциите „Образова-

ние“ и „Квалификация“, както и провеждане на изследвания в областта на 

развитието на въоръжените сили, отбраната и сигурността. Успешната 

                                                        
1 Механизъм за осигуряване политиката на Хоризонт 2030. 
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реализация на функцията се основава на прецизната приоритизация на 

основните направления на научната и изследователската дейност: съот-

ветствие на приоритетите на изграждане на научни и научноприложни 

компетенции на Академията с приоритетите в политиките на Министерс-

твото на отбраната; интегриране на научните и научноприложните изс-

ледвания в единен учебно-изследователски процес и унифицирана ин-

формационна среда на обучението и научните изследвания; непрекъснато 

обновяване и усъвършенстване на научния потенциал на Академията; ди-

версификация на източниците и прилагане на ясни критерии за финанси-

ране на научните изследвания; разширяване, насърчаване и стимулиране 

на участието в национални и съюзни програми и проекти за научни и на-

учноприложни изследвания. 

65. В предметните области на научната и научноприложната изсле-

дователска дейност са включени направления и дейности, в които рабо-

тят и други научни организации в страната и чужбина: оперативни, стра-

тегически, политически, исторически, социални, хуманитарни, информа-

ционни и организационни аспекти на военното дело, отбраната и сигур-

ността. Постиженията от самостоятелните и съвместните научни изслед-

вания способстват въвеждането на съвременни иновационни подходи в 

обучението, подпомагат формирането на основните приоритети на воен-

ната политика и на изграждането на отбранителните способности на въо-

ръжените сили.    

66. Самостоятелната и съвместната практика на научните и науч-

ноприложните изследвания обхваща теоретични и приложни разработки 

по оперативно изкуство и военна стратегия; научноинформационно оси-

гуряване на обучението по национална и международна сигурност; изс-

ледвания по програми и проекти за планиране и изграждане способнос-

тите на въоръжените сили, отбраната и националната сигурност; участие 

в проекти и програми на Организацията за наука и технологии на НАТО и 

Европейската агенция за отбрана; научно и научноприложно осигуряване 

дейността на научни, експертни съвети и работни формати; исторически 

изследвания на оперативното изкуство и военната стратегия; популяри-

зиране на историческия опит в изграждането и използването на въоръ-

жените сили; подпомагане на военно-патриотичното възпитание и съхра-

нението на военноисторическото наследство; изследване и систематизи-



Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 

 

 

Стратегия за развитие на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 2021 – 2030 

36 

ране на опита от участие в операции и мисии; разширяване и обогатяване 

на международното научно сътрудничество и взаимодействие. 

67. Националната стратегия за научни изследвания дефинира 

стратегически цели, които са определящи за формиране на политиката в 

областта на научните и научноприложните изследвания в периода до 

2030 г. Те формират основни стратегически направление за изграждане 

на концептуално-интеграционната рамка за съвместяване, планиране и 

реализация на функция „Научни изследвания“ в Академията:  

67.1. Изграждане и поддържане на конкурентоспособна научна инф-

раструктура в общо изследователско пространство чрез: 

 изграждане и постоянно усъвършенстване на научноизследова-

телската инфраструктура като задължително условие и гаранция за пос-

тигане на качествени резултати в приоритетни научни направления. Ос-

новна задача на адаптацията на инфраструктурата за научни изследвания 

е свързване и поддържане в постоянна оперативност на елементите на 

„триъгълника на знанието“ – образованието, научните изследвания и 

иновациите, чиято непрекъсната актуалност на свой ред способства за 

целенасочено и ефективно стратегическо развитие на науката и иноваци-

ите, за повишаване на качеството и конкурентоспособността на научните 

резултати и продукти; 

 изграждане на инфраструктура и единно информационно прост-

ранство на научните изследвания за формиране на устойчива функцио-

нална научноизследователска и научноприложна връзка между структур-

ните звена на Академията посредством цялостна синхронизация и обвър-

зване на програмите за обучение и квалификация с тематиката, резулта-

тите и продуктите от научните изследвания; 

 целенасочено изграждане на обща архитектура и единно инфор-

мационно пространство на системата за научни изследвания в отбраната 

и сигурността е въвеждането на модел за финансиране, за гарантирането 

на ефективност и за стимулирането на високи качество и конкурентоспо-

собност на резултатите и продуктите от изследванията; 

 усъвършенстване на инфраструктурата посредством структурно 

и функционално самостоятелно, общо за системата за военно образование 

и участие в национално изграждане на центрове за върхови постижения в 
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основни научноизследователски предметни области на изграждането на 

въоръжените сили, на отбраната и сигурността; 

 изграждане на съвременна единна архитектура на системата за 

военно образование и научни изследвания е разширяване използването 

на единни информационни платформи за обучение и научни изследвания; 

 разширяване на домейните за провеждане на научни изследва-

ния от общ институционален интерес за въвличане в научните и науч-

ноприложните изследвания на целия академичен състав и обучаемите, от 

една страна, а от друга, на представители на целевата група на заинтере-

сованите потребители на резултатите и продуктите от изследванията; 

 усъвършенстване на инфраструктурата и научноизследователс-

ките практики на лабораториите на Военната академия за разширяване 

участието и повишаване квалификацията на академичния състав; 

 дигитализация на научната литература и изграждане и споделя-

не на единно информационно пространство за научни изследвания, пуб-

ликации, образование, квалификация и експертно осигуряване върху об-

щи платформи на научните изследвания в областта на отбраната и сигур-

ността и на системата за военно образование, включително чрез научно 

сътрудничество и взаимодействие, чрез разрешаване на достъп до собст-

вени информационни ресурси и получаване на разрешение за достъп до 

информационните ресурси и домейни на сродни научни и образователни 

организации в страната и чужбина 

  участие в изграждането на научен секретариат на Съвета по си-

гурност към Министерския съвет с цел повишаване на функционалността 

и взаимодействието в Системата за защита на националната сигурност. 

68. Основни направления за изграждане на съвременна архитектура 

на научните и научноприложните изследвания в Академията:  

68.1. Концептуализация и администриране на изграждането на на-

учноизследователски и образователен клъстер в специализираната мрежа 

за военно образование и научни изследвания в областта на отбраната и 

сигурността. 

68.2. Изграждане на ведомствен модел за финансиране на научни 

изследвания, стимулиращ провеждането на приоритетни изследвания и 

високо качество на резултатите и продуктите. 
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68.3. Ведомствена програма за дългосрочно финансиране на научни 

изследвания, обучение и квалификация в приоритетни области за воен-

ното образование, отбраната и сигурността. 

68.4. Финансово подпомагане и стимулиране на функционалното 

изграждане и оперативността на центрове за върхови постижения – за на-

учни и научноприложни изследвания, обучение и квалификация. 

68.5. Стимулиране на функционално формиране на екипи и колек-

тиви за научни и приложни изследвания в приоритетни области и нап-

равления. 

68.6. Разширено участие в национални, съюзни и международни на-

учни комплекси за изследвания в приоритетни направления, участие в 

създаването на национални и международни клъстери и мрежи за научни 

изследвания. 

68.7. Създаване на административни механизми за организиране и 

провеждане на неотложни научни изследвания. 

68.8. Изграждане и устойчиви връзки образование – наука – потреб-

ление, участие в изграждането на национална интерактивна платформа за 

връзки наука – образование – бизнес. 

68.9. Въвеждане на постоянен мониторинг и критерии за оценка на 

програмите за образование и научни изследвания, прилагане на мерки за 

защита на интелектуалната собственост. 

68.10.  Взаимодействие и интеграция на структурите за научни и на-

учноприложни изследвания върху приоритетите на системата за отбрана 

и сигурност чрез: 

 участие в разработването и реализацията на национални тема-

тични секторни програми за научни и научноприложни изследвания; 

 определяне на мястото и ролята на Академията при интеграцията 

на науката на Република България в единното Европейско изследователс-

ко и университетско пространство; 

 участие в координацията и реализацията на национални, регио-

нални и европейски научни политики и програми; 

 реципрочно отваряне за международно участие на програми и 

проекти за научни изследвания и обучение при споделено финансиране; 
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 гарантиране на достъп за учените и изследователски екипи и ко-

лективи до научната инфраструктура на регионални, европейски и меж-

дународни организации; 

 осигуряване, поддържане, разширяване и оптимизиране на достъ-

па до съвременни информационни масиви и бази данни на реферирани 

научни издания и публикации; 

 участие в структурните фондове за изграждане на национална на-

учна инфраструктура и участие в Европейската пътна карта за научна ин-

фраструктура;  

 разширяване на регистъра на научна дейност с платформа за пуб-

ликации на резултатите от изследователски проекти и програми с Евро-

пейската платформа за свободен достъп до публикации и резултати; 

 стимулиране на двустранното и многостранното планиране и реа-

лизация на изследователски проекти. 

68.11. Развитие на структурите за научни и научноприложни изс-

ледвания чрез: 

 усъвършенстване на модела за изграждане на научния потенциал 

и за научно, кариерно и професионално развитие, за специализация и по-

вишаване квалификацията на учените; 

 усъвършенстване на структурата и функциите на основните звена 

за научни изследвания; 

 създаване на специализирани програми за подкрепа на развитие-

то на научния потенциал; 

 разработване на система от стимули за изследователска дейност в 

програмите за обучение и квалификация; 

 усъвършенстване на системата за планиране и реализация на 

следдипломното обучение и обучението в докторантура; 

 създаване на специализирани програми за обучение в докторан-

тура и следдокторантски програми за развитие на академичния състав; 

 стимулиране мобилността на академичния състав и участие в усъ-

вършенстването на кариерните центрове и звената за мобилност на уче-

ните като част от Европейската мрежа за мобилност; 
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 стимулиране на индивидуалното развитие на членовете на акаде-

мичния състав в научни организации в страната и чужбина;  

 разработване на специализирани програми за обучение и популя-

ризиране на постиженията на млади изследователи; 

 участие в националните насърчителни схеми за заетост на млади 

изследователи. 

68.12. Приоритетни области за научни и научноприложни изс-

ледвания са: 

 научни и научноприложни изследвания за подпомагане изгражда-

нето и стратегическото ръководство на въоръжените сили, отбраната и 

националната сигурност; 

 научни и приложни изследвания за усъвършенстване съдържани-

ето на програмите за обучение и квалификация;  

 научни и приложни изследвания за усъвършенстване на структу-

рата и всестранното осигуряване на учебния процес; 

 изследвания на военноисторическото наследство. 

5.5. Развитие на функцията „Развитие на академичния състав“  

69. Развитието на академичния състав във Военната академия се ръ-

ководи в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование, 

Закона за развитие на академичния състав на Република България и Пра-

вилника за неговото прилагане. Политиката за подбор, развитие, стиму-

лиране и задържане на академичния състав е ключът към успешното раз-

витие на Академията. Основна цел е осигуряването на възможности за 

непрекъснато повишаване качеството на учебната и научната дейност за 

успешна реализация на обучаемите. 

70. Развитието на военнослужещите членове на академичния състав 

се ръководи в съответствие с изискванията на Закона за отбраната и въо-

ръжените сили на Република България и Правилника за прилагане на За-

кона за отбраната и въоръжените сили на Република България при отчи-

тане изискванията за военно звание и в съответствие с Класификатора на 

длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българс-

ката армия, както и правилниците на Академията. Основните звена на 
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Академията разработват, поддържат и ежегодно актуализират плановете 

си за повишаване на квалификацията на академичния състав. 

71. Основни задачи за реализация на функцията „Развитие на акаде-

мичния състав“: 

71.1. Предоставяне на научна експертиза чрез участие в разработва-

нето на стратегии, концепции, доктрини, методики и други документи. 

71.2. Ръководство или участие в научни екипи и изследователски 

проекти. 

71.3. Участие в организирането и провеждането на публични профе-

сионални форуми за дискутиране проблемите на сигурността, отбраната, 

въоръжените сили и свързаните с тях международни и национални, об-

ществени и политически процеси. 

71.4. Участие в международното академично сътрудничество по 

въпросите на сигурността, военното образование и научните изследва-

ния. 

71.5. Предоставяне на специализирана експертиза в областта на си-

гурността и отбраната. 

72. Основни направления за развитие на академичния състав: 

72.1. Приоритетно обучение и стаж в образователни институции на 

страните – членки на НАТО и Европейския съюз за повишаване на квали-

фикацията. 

72.2. Обучение в национални военни и граждански висши училища и 

участие в курсове в Академията. 

72.3. Обучение за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор“. 

72.4. Разработване и защита на дисертационни трудове за придоби-

ване на научната степен „доктор на науките“. 

72.5. Хабилитация и заемане на академични длъжности „доцент“ и 

„професор“. 

72.6. Приоритетно повишаване на компетенциите за владеене на ан-

глийски език за изграждане на способности за преподаване на английски 

език. 
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72.7. Участие в стажове в административните звена на Министерст-

вото на отбраната, структури на пряко подчинение на министъра на отб-

раната, Българската армия и в структури на НАТО и Европейския съюз. 

72.8. Усъвършенстване на учебно-методическата дейност в основ-

ните звена. 

72.9. Назначаване на академични длъжности „асистент“ на млади 

офицери, преминали през длъжности в структури на Министерството на 

отбраната, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, 

във военните формирования на Българската армия, придобили опит, зна-

ния и умения, участвали в мисии извън територията на страната и придо-

били ниво за владеене на английски или френски език не по-ниско от 2-2-

2-2 по STANAG 6001. 

73. Професионалното развитие на академичния състав се планира в 

плановете на основните звена в съответствие с актуализацията на страте-

гическите документи за управление на Академията чрез прилагане на на-

ционалните изисквания и критерии за оценяване и научно развитие.  

5.4. Развитие на функцията „Управление на качеството и 
акредитация“  

5.4.1. Управление на качеството 

74. Управлението на качеството във Военната академия е базирано на 

принципите конкретност, измеримост, постижимост, определимост. Те са 

в основата на утвърдените правилници на Академията и се реализират 

чрез политиката ѝ по качеството на обучението, Наръчника за управление 

на качеството и организационните процедури. 

75. Основни принципи на управлението на качеството: 

 фокус към потребителя; 

 лидерство в качеството на обучението; 

 увличане на персонала за постигане на високо качество; 

 прилагане на процесния подход при организиране и реализиране 

на обучението и на системния подход в управлението на качеството му; 

 реализиране на непрекъснато подобрение в качеството на обуче-

нието въз основа на вземането на решения, основани на факти; 

 поддържане на взаимноизгодни отношения с партньорите на Ака-

демията. 
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76. Военна академия провежда политика за управление на качеството, 

насочена към постигане на следните цели: 

 Въвеждане на високи национални и международни стандарти в 

дейността на Академията и постигане на висока степен на съизмеримост с 

качеството и съдържанието на образованието във водещите военни учеб-

ни колежи и академии на държавите от НАТО. 

 Постигане висока степен на съчетаване на дейностите по обучение 

и повишаване на квалификацията с научноизследователската дейност на 

академичния състав. 

 Актуализиране на съществуващите и въвеждане на нови учебни 

форми за повишаване активността на обучаемите в учебния процес, раз-

ширяване използването на дистанционни, симулационни методи и други 

интерактивни форми за обучение. 

 Поддържане и усъвършенстване на системата за атестиране на 

академичния състав и обратна връзка с обучаемите. 

 Поддържане на високи критерии в кредитната система за осигу-

ряване на обективност в оценяването на обучаемите. 

 Участие в програмата за стандартизация във военното обучение 

между военните колежи на НАТО, Консорциума на военните академии и 

институтите за изследване на сигурността. 

77. Политиката за повишаване качеството на обучението се реализира 

в стратегическите направления: 

 обособяване и ясно разграничаване на мисиите и задачите на фун-

кциите „Образование“ и „Квалификация“; 

 разширяване на съвместното обучение за офицерите от оператив-

ното равнище; 

 формиране на споделена информационна среда на обучението, по-

вишаване дела на интерактивните, дистанционните и компютърно под-

помаганите форми на обучение; 

 повишаване изискванията за равнището на езикова подготовка на 

преподавателите и обучаемите по английски и френски език; 

 планиране и провеждане на обучението за повишаване на квали-

фикацията в съответствие с методическите изисквания към обучението и 
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тренинга във въоръжените сили с използване на моделиране и симула-

ции; 

 обучение в малки групи с привличане на висококвалифицирани 

лектори; 

 непрекъснато усъвършенстване на нормативната уредба на воен-

ното образование; 

 непрекъсната актуализация на учебните планове, програми и лек-

ции, упражнения, както и на формите за самостоятелна подготовка. 

78. Осигуряването на непрекъснато повишаване качеството на обра-

зованието и научните изследвания се ръководи и оценява чрез вътрешна 

система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на 

академичния състав, включваща курсове за обучение на академичния 

състав, оценка на рейтинга на преподавателите и проучване мнението на 

обучаемите.  

79. Повишаването на функционалността на Системата за оценяване и 

поддържане на качеството на обучението и на академичния състав се ба-

зира на съответствието с изискванията на Международната организация 

по стандартизация (ISO) и стандартите на НАТО. 

5.4.2. Акредитация 

80. Акредитацията на Военната академия се извършва в качеството 

на висше училище по смисъла на Закона за висшето образование. Акреди-

тацията позволява признаване от Националната агенция за оценяване и 

акредитация на правото на Академията да обучава във висше образование 

по образователно-квалификационни степени в определени области, про-

фесионални направления и по специалностите от регулираните професии 

чрез оценяване качеството на дейностите при изпълнение на своята ми-

сия. Цел на оценяването и акредитацията е стимулиране на Академията да 

развива своя академичен и научен потенциал при непрекъснато повиша-

ване качеството на предлаганото образование. 

81. Ръководството, академичният, експертният състав и админист-

ративният персонал се стремят към постигането на максимални оценки 

при акредитация. Усилията при реализирането на Стратегията са насоче-

ни към повишаване ефективността на: 
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 функционалността на вътрешната система за оценяване и поддър-

жане качеството на образованието; 

 системата за управление на качеството на образованието; 

 поддържането в актуалност на структурата, организацията и съ-

държанието на учебните планове и програми, както и на процедурите за 

тяхното одобряване, наблюдение и обновяване; 

 усъвършенстването на профила и квалификацията на научно-

преподавателския състав; 

 своевременното отчитане на препоръките, планирането и провеж-

дането на процедурите за програмна акредитация, отчитане на резулта-

тите от други външни независими проверки; 

 непрекъснатостта на ръководството и контрола на процесите на 

оценяване; 

 управлението на системата за натрупване и трансфер на кредити; 

 разширяването на сътрудничеството с други висши училища и ор-

ганизации; 

 поддръжката, управлението на ползването и развитието на мате-

риалната база; 

 непрекъснатото усъвършенстване на методите за преподаване и 

оценяване постиженията на слушателите, студентите, докторантите и 

специализантите; 

 разширяването, повишаването на качеството и стимулирането на 

научната, научноизследователската дейност и публикациите на акаде-

мичния състав в специализирани национални, реферирани и индексирани 

в международни световни бази данни издания. 

5.5. Развитие на функцията „Информационна, издателска и 
публикационна дейност“  

5.5.1. Информационна дейност 

82. Информационната дейност се организира в съответствие с ми-

сията и за осигуряване изпълнението на задачите за изграждане и осигу-

ряване на непрекъснатост на връзките с държавни, обществени, неправи-

телствени международни организации, компании и дружества. 

83. Основни цели на информационната дейност са: 
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 Издигане авторитета на Военната академия и престижа на военно-

то образование. 

 Ефективна публична комуникация за осигуряването на прозрач-

ност и изграждането на дълготрайни връзки с вътрешните и външните 

целеви групи. 

 Развитие на библиотечно-информационните способности и ресурси 

в областта на националната сигурност и отбраната – в печатен и електро-

нен вид. 

 Предоставяне на съвременни комуникационни и информационни 

канали за осигуряване на образователната, научната, научноизследова-

телската и административната дейност. 

84. Приоритетни задачи на информационната дейност: 

 Информиране на обществеността и личния състав на въоръжените 

сили за провежданите дейности.  

 Прозрачност, достъпност и изчерпателност на предоставяната 

информация.  

 Провеждане на мероприятия за информиране и популяризиране 

на постиженията на Военната академия.  

 Планиране и управление на информационните потоци към и от 

Академията.  

 Участие в провеждането на единна информационна политика в 

областта на националната сигурност и отбраната в рамките на Министер-

ството на отбраната. 

 Поддържане и усъвършенстване на комуникационно-

информационната инфраструктура. 

 Осигуряване на висококачествени лицензирани програмни и хар-

дуерни средства и технологии за обучение и научноизследователска дей-

ност на обучаеми, академичен и административен състав. 

 Предоставяне на съвременни информационни услуги за всички 

потребители. 

85. Информационната дейност ще се развива с приоритет на контак-

тите със средствата за масово осведомяване, вътрешната информация и 

комуникацията с обществеността и изграждане на интегриран потенциал. 
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5.5.2. Издателска дейност  

86. Издателската дейност в Академията се организира и осъществява 

в изпълнение на мисията и задачите и в съответствие с Правилника за ус-

тройството и дейността на Академията. 

87. Основни цели на издателската дейност са: 

 Разпространяване на знания от областта на сигурност и отбраната. 

 Устойчиви контакти със сродни военни и цивилни организации в 

областта на специализираното книгоиздаване. 

 Въвеждане на нови уеб технологии за издаването на учебници, 

книги и списания. 

 Разпространяване и популяризиране на постиженията на военната 

наука и на военнонаучните изследвания в национален и международен 

план чрез книги, учебници, списания, рекламни материали, нормативни 

документи и други. 

88. Приоритетни задачи на издателската дейност в периода до 2030 

г.: 

 Предоставяне на възможност на български и чуждестранни автори 

да публикуват в изданията на Академията в областта на националната и 

коалиционната сигурност, отбраната и военното дело. 

 Издаване на брошури/сборници с действащите и новоприетите 

нормативни документи за дейността на Българската армия, НАТО и Евро-

пейския съюз. 

 Придобиване на съвременна полиграфическа техника за подобря-

ване качеството на издаваните материали. 

 Изпълнение на книгоиздателски и полиграфически услуги в инте-

рес на вътрешни и външни за Академията потребители. 

89. Издателската дейност се развива в две основни направления: 

книгоиздаване и продължаващи издания (периодика). 

90. Приоритети в областта на книгоиздаването са публикуването и 

отпечатването на: 

  учебна и научна литература от различни области на българската и 

чуждестранната военна, обществени и други науки; 
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 материали за провеждане и резултати от научноизследователска-

та дейност;  

 юбилейни издания и рекламни материали; 

 периодични издания и бюлетини с аналитичен и информационен 

характер; 

 двуезични издания с научно-аналитичен и публицистичен харак-

тер от българската и чуждестранната военна наука в областта на сигур-

ността и отбраната. 

5.5.3. Публикационна дейност 

91. Публикационната дейност се организира чрез разработването на 

програма за стимулиране на публикациите на членовете на академичния 

състав и обучаемите от Военната академия посредством използване на 

система от стимули за допълнително индивидуално възнаграждение за 

авторство на научни публикации, индексирани в световните бази данни 

Scopus и Web of Science.  

92. Основни цели на Програмата са:  

 Повишаване броя на научните публикации на автори от Академия-

та в индексирани в световните бази данни WoS и Scopus издания за пови-

шаване рейтинга в националната и международните научни класации. 

 Повишаване видимостта на изследователи от Военната академия и 

разширяване на участието в международни проекти. 

 Осигуряване на високо ниво на научните изследвания и висока 

компетентност на изследователите в страната и чужбина. 
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РАЗДЕЛ 6: ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 
ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ  

 

93. Участие на Военната академия в усъвършенстването на систе-

мата за военно образование и подготовка чрез:  

93.1. Разширяване и задълбочаване развитието на военнообразова-

телната система чрез разширяване на технологичните възможности за 

подготовка на висококвалифицирани кадри за въоръжените сили, Систе-

мата за защита на националната сигурност и националното стопанство. 

93.2. Предоставяне на активен и ориентиран към опита учебен про-

цес, развиващ умения за практично и критично мислене у обучаемите. 

93.3. Създаване на достъпни, разбираеми, атрактивни средства за 

постигане на ефикасни резултати от обучението (познавателни книжки, 

учебници, електронни учебници, учебни помагала и т.н.), на базата на 

съвременни  дигитални платформи. 

93.4.  Участие във формулирането на институционален военнообра-

зователен комплекс от качества (портфолио) и задълбочаване на взаимо-

действието между институциите в системата. 

93.5. Актуализиране на учебно-плановата документация и разработ-

ване на нови образователни програми в професионално направление „Во-

енно дело“, съобразени с развитието на технологиите, съюзните стандар-

ти и военното дело. 

93.6. Интегриране на професионалната подготовка в учебните пла-

нове на специалностите „Организация и управление на военни формиро-

вания на тактическо ниво“ и „Организация и управление на военни фор-

мирования на оперативно ниво“ от професионално направление „Военно 

дело“. 

93.7. Осигуряване развитието на академичния състав и предоставя-

не на по-широки възможности за повишаване на квалификацията посред-

ством стажове в страната и чужбина. 

93.8. Участие с експерти в актуализирането на доктрините, програ-

мите и стандартите за подготовка, свързани с постъпващите на въоръже-

ние нови, високотехнологични бойни и поддържащи системи. 
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93.9.  Прилагане на поуките от практиката и резултатите от анализа 

на съвременните въоръжени конфликти, касаещи адаптирането на систе-

мата за отбрана към новите изисквания за готовност и др. 

94. Повишаване ролята на Военната академия в академичната об-

щност чрез:  

94.1. Активно участие в развитието и модернизирането на система-

та на научни изследвания и издигане на позициите на Академията и стра-

ната в областта на науката. 

94.2. Участие в авангардни научни изследвания за проектиране, изг-

раждане, внедряване и развитие на нови, перспективни и високи техноло-

гии в сферата на сигурността и отбраната. 

94.3. Разширяване на участието на българската научна общност в 

европейското изследователско пространство и разширяване на междуна-

родното научно сътрудничество. 

94.4. Издигне на международния авторитет на страната в областта 

на науката. 

94.5. Повишаване на жизнения стандарт и на социалния статус на 

учените и специалистите, заети с научноизследователска и преподавател-

ска дейност. 

94.6. Изграждане, поддържане, развитие и ефективно използване на 

модерна научна инфраструктура. 

94.7. Формиране на компетентности за междукултурен диалог и 

изява на активна и обоснована гражданска позиция. 

94.8. Участие в инициативата за изграждане на национално уеб ба-

зирано пространство за обмяна на информация, публикуване на иноваци-

онни практики и представяне на иновативни научни продукти и др. 

95. Направления за разширяване участието на Военната академия в 
международното академично сътрудничество: 

95.1. Разширяване на мобилността по секторната програма „Ера-

зъм+“ във  всичките ѝ целеви групи и форми. 

95.2. Разширяване обхвата на двустранното международно сътруд-

ничество в конкретни научни области и дисциплини. 
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95.3. Включване на академичния състав в програмите за научни изс-

ледвания на НАТО, както и в младежките и стажантските програми на 

Алианса от всички категории обучаеми. 

95.4. Повишаване на квалификацията академичния състав по прог-

рами за международно сътрудничество на Министерството на отбраната 

във водещи образователни институции на страните – членки на НАТО и 

Европейския съюз. 

95.5. Разширяване на обучението на чуждестранни слушатели, сту-

денти, докторанти и специализанти в Академията. 
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РАЗДЕЛ 7: РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ВОЕННА 
АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ 2021 – 2030 

96. Реализацията на Стратегията ще се извършва чрез планиране и 
отчитане НА изпълнението на стратегическите цели и задачите в Годиш-
ния план, утвърдения бюджет на Академията за всяка съответна година, 
Единния финансов план, Плана за развитие на учебно-материалната база, 
Плана за издателската дейност и Плановете на основните звена в четири 
последователни етапа: 

 първи етап – до края на 2022 г.; 

 втори етап – до края на 2024 г.; 

 трети етап – до края на 2028 г.; 

 четвърти етап – до края на 2030 г. 

 Основни направления за реализация на Стратегията през първия 
етап – до края на 2021 г. 

 Подготовка и провеждане на институционалната акредитация по 
начин, който да доведе до получаване на възможно най-висока оценка. 

 Оптимизиране на структурата на Академията в съответствие с 
Програмата за развитие на въоръжените сили на Република България 
2032 г. 

 Създаване на структурно звено „Европейска интеграция и проект-
но финансиране“ с цел привличане в полза на Академията на проектно 
финансиране в рамките на европейски и други програми. 

 Преразпределение на задачите между организационните звена и 
конкретните длъжности в структурата на Академията, в рамките на опре-
делената им численост от личен състав към датата на извършване на ор-
ганизационно-щатните промени. 

 Усъвършенстване на модела и срока за обучение на офицерите 
слушатели на оперативно ниво. 

 Актуализиране на учебните програми и учебното съдържание за 
обучение на слушатели със съдействието на потребителите/заявителите 
на кадри. 

 Преглед и актуализиране на вътрешните правилници на Академи-
ята. 

 Усъвършенстване на реда и условията за развитие на академичния 
състав. 

 Разработване на програма за стимулиране на публикационната 
дейност. 
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 Разработване на план за покриване на критериите за изследова-
телски висши училища. 

 Създаване на ред и условия за преминаване от академична длъж-
ност на същата или на съответна академична длъжност в друга структура 
на Академията или друго висше военно училище без конкурс по решение 
на съвета на приемащото основно звено, утвърдено от Академичния съ-
вет. 

 Разработване на учебни планове и програми на английски език по 
специалностите и специализациите за обучение на слушатели. 

 Участие в научни проекти в приоритетните области, определени 
от НАТО и Европейския съюз за Република България. 

 Разширяване обхвата на обучението в съвместни магистърски 
програми в областта на индустриалната и енергийната сигурност. 

 Разработване на учебна документация за провеждане на курс по 
антитерористични операции. 

 Повишаване броя на партньорските висши училища по Програма 
„Еразъм+“. 

 Въвеждане на кредитна система при подготовката на докторанти. 

97. Основни направления за реализация на Стратегията през вто-
рия етап – до края на 2024 г.: 

 Разработване на нови учебни планове за обучение на слушатели. 

 Подготовка за акредитация на бакалавърска програма в професи-
онално направление „Национална сигурност“. 

 Актуализиране на учебните програми на специалностите и в двете 
професионални направления. 

 Организиране на обучение по докторски програми на английски/ 
френски език. 

 Анализиране и оптимизиране броя на специалностите в професи-
онално направление „Национална сигурност“. 

 Анализ на необходимостта и при целесъобразност въвеждане на 
спомагателен щат за цивилни служители с финансово осигуряване за 
сметка на външно кредитиране и собствени приходи. 

 Развитие на изнесеното обучение, съвместно с други висши учи-
лища в страната и чужбина. 

 Продължаване на участието в Секторна програма „Еразъм+“, „Вое-
нен Еразъм“ и АUF. 



Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 

 

 

Стратегия за развитие на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 2021 – 2030 

54 

 Разширяване на двустранното сътрудничество с висши училища 
от страни – членки на НАТО и Европейския съюз. 

 Разработване на учебни програми за съвместно обучение с висши 
училища от страни извън НАТО и Европейския съюз. 

 Разширяване на контактите и регионалното сътрудничество в об-
ластта на обучението във военно дело. 

 Приоритизиране на редовната форма за обучение в професионал-
но направление „Военно дело“. 

 Достигане на пълния потенциал на дистанционната форма за обу-
чение на студенти с широко използване на информационните технологии. 

 Разработване на учебна документация за магистърска програма в 
областта на противодействието на радикализма и тероризма. 

98. Основни направления за реализация на Стратегията през третия 
етап – до края на 2028 г.: 

 Достигане на водеща позиция от Академията като национален об-
разователен, квалификационен и научен център в областта на сигурност-
та и отбраната. 

 Актуализация и адаптация на предоставяния пакет от знания, 
умения и експертиза към националните изисквания и международните 
стандарти за военните академии и колежи на държавите от НАТО и Евро-
пейския съюз. 

 Осигуряване на условия за поддържащо обучение и квалификация 
през целия живот, съпътстващи професионалното развитие на военнос-
лужещите и цивилните служители. 

 Мотивиране на академичния състав за участие в научно и експер-
тно осигуряване на изграждането и усъвършенстването на способностите 
на въоръжените сили. 

 Предприемане на конкретни действия за подобряване позициони-
рането на Академията в Рейтинговата система на висшите училища на Ре-
публика България. 

 Усъвършенстване на структурата и длъжностното разписание на 
Академията в съответствие и след извършване на структурни промени 
във военнообразователната система. 

99. Основни направления за реализация на Стратегията през четвър-
тия етап – до края на 2030 г. 

 Разширяване обхвата, поддържане и усъвършенстване на способ-
ности за генериране и обмен на нови знания и умения в областта на си-
гурността, отбраната и въоръжените сили. 
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 Изграждане и усъвършенстване на интегрирана информационна 
среда за модерно обучение и научни изследвания. 

 По-нататъшно развитие на сътрудничеството и взаимодействието 
в обучението, квалификацията и научните изследвания с водещи нацио-
нални и международни образователни и научни организации. 

 Усъвършенстване на инфраструктурата и учебно-материалната 
база в съответствие с изискванията за обучение, квалификация и научни 
изследвания, осигуряващи пълноценна реализация на обучаемите и из-
пълнение на мисията и задачите на Академията. 

100. Отчитането на реализацията на целите и задачите на Страте-
гията за развитие на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 2021 – 
2030 ще се извършва по време на общите събрания за отчитане изпълне-
нието на годишните планове. Предвид десетгодишния период за цялостна 
реализация на Стратегията, при необходимост за отчитане на значителни 
промени в стратегическите ръководни документи промените в документа 
ще се нанасят след решение на Академичния съвет непосредствено в не-
говия текст, като основанията за тях се отбелязват в таблицата за вписва-
не на промените в Стратегията за развитие на Военната академия. 
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РАЗДЕЛ 8: ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ПРОМЕНИ  
В СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ  

„ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 2021 – 2030 
 

ТАБЛИЦА  
за вписване на промените в Стратегията за развитие на Военна 

академия „Георги Стойков Раковски“ 

ДАТА НА 
ПРОМЯНАТА 

ОПИСАНИЕ НА 
ПРОМЯНАТА 

ДОКУМЕНТ ИЛИ 
РЕШЕНИЕ, ПОРАЖДАЩО 

ПРОМЯНАТА 

КОМЕНТАРИ, ДАТА НА ОПОВЕСТЯВАНЕ, ИМЕ, 

ДЛЪЖНОСТ И ПОДПИС НА ОТГОВОРНОТО ЛИЦЕ ЗА 

ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА ПРОМЯНАТА 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


