
 

 

З А П О В Е Д  
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

19.06.2015 г.  № ОХ - 416     София 
 

СЪДЪРЖАНИЕ:    Относно обявяване на конкурси за редовни и задочни 

докторантури във военните академии, висшите 

военни училища и Института по отбрана „Професор 

Цветан Лазаров” през 2016 г. 
 

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

238, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 

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

развитието на академичния състав в Република България, раздел I, т. 14 от 

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

заповед № ОХ-380/30.05.2012 г., заповед № ОХ-94/04.02.2015 г., заповед № 

ОХ-189/17.03.2015 г. и с Решение на Министерския съвет № 343 от 

18.05.2015 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и 

докторанти във висшите училища и научните организации на Република 

България през учебната 2015-2016 г., 

З А П О В Я Д В А М: 

1. Обявявам Списък на научните специалности/докторски програми 

за обучение в редовна и задочна форма на докторантура във военните 

академии, висшите военни училища и Институт по отбрана „Професор 

Цветан Лазаров” през 2016 г., съгласно Приложение № 1. 

2. До 15 юли 2015 г. военнослужещите, желаещи да се обучават в 

редовна и задочна докторантура, да подадат рапорт по команден ред за 

получаване на разрешение за кандидатстване и обучение от министъра на 

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

отбраната и въоръжените сили на Република България, към който да 

приложат: 

а) кадрова справка, изготвена от кадровия орган по местослужене; 

б) справка за научните интереси и публикации на кандидата (ако има 

такива); 

в) становището за необходимостта от обучението от съответния 

командир / началник / ръководител; 

г) випускниците на Военна академия „Г. С. Раковски” прилагат 

служебна бележка, че към датата на подаване на рапорта са изпълнили 

успешно всички задължения, предвидени по учебния план, за придобиване на 

образователно-квалификационна степен „магистър”. 

3. В срока по т. 2 цивилните служители да подадат заявление за 

получаване на разрешение за кандидатстване и обучение от министъра на 



 

 

отбраната, съгласно чл. 120 от Правилника за прилагане на Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България, към който да 

приложат: 

а) биографична справка, изготвена от орган на личния състав по 

месторабота; 

б) справка за научните интереси и публикации на кандидата (ако има 

такива); 

в) становището за необходимостта от обучението от съответния 

началник / ръководител. 

4. До 15 август 2015 г. дирекция „Управление на човешките ресурси” 

да изготви докладна записка до министъра на отбраната за даване на 

разрешение за кандидатстване и обучение на военнослужещите и цивилните 

служители, които отговарят на изискванията. 

5. До 30 август 2015 г. командирите / началниците / ръководителите 

на структурите, в които служат/работят, да оповестят кандидатите за 

обучение за решението на министъра на отбраната. 

6. В срок до 10 септември 2015 г. военнослужещите и цивилните 

служители, получили разрешение за обучение, да подадат рапорт / заявление 

до началника на военните академии, висшите военни училища или до 

директора на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, в които 

желаят да се обучават. 

Към рапорта / заявлението да приложат: 

а) кадрова справка, изготвена от кадровия орган по местослужене; 

за цивилните служители - биографична справка, изготвена от орган на 

личния състав по месторабота; 

б) копие от дипломата за придобита образователно-квалификационна 

степен „магистър” с приложението към нея; 

в) удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е 

издадена от чуждестранно висше училище; 

г) други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на 

кандидата в съответната научна област; 

д) копие от документите по атестирането, заверени от съответния 

орган по личния състав; 

е) копие от разрешението за достъп до класифицирана информация; 

ж) копие от сертификат за владеене на английски или френски език 

по стандарта на НАТО STANAG-6001 – за военнослужещите. 

7. В срок до 10 септември 2015 г. цивилните граждани извън 

Министерството на отбраната да подадат заявление до началника на 

военните академии, висшите военни училища или до директора на Института 

по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, в които желаят да се обучават, към 

което да приложат документите по т. 6, букви от „б” до „г” и автобиография. 



 

 

8. В рапорта / заявлението кандидатите по т. 6 и т. 7 да посочат 

чуждия език, по който ще положат конкурсен изпит. 

9. Началниците на военните академии и висшите военни училища и 

директорът на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”: 

а) до 20 септември 2015 г. да назначат със своя заповед комисии за 

допускане до конкурсни изпити на кандидатите, които отговарят на 

изискванията; 

б) до 30 септември 2015 г. да уведомят писмено кандидатите, 

допуснати до участие в конкурсите изпити и да изпратят програмите, по 

които ще се провеждат изпитите; 

в) до 30 септември 2015 г. да уведомят писмено кандидатите, които не 

са допуснати до участие в конкурсите изпити, като посочат мотивите за това; 

г) да организират провеждането на конкурсните изпити не по-рано от 

един месец след изтичане на срока за подаване на документите за 

кандидатстване по утвърден от тях график, който да бъде изпратен в 

дирекция „Управление на човешките ресурси” до 20 октомври 2015 г.; 

д) до 5 декември 2015 г. да изпратят в дирекция „Управление на 

човешките ресурси” предложение за зачисляване на успешно издържалите 

конкурсните изпити въз основа на решението на съответния академичен 

съвет, а за Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” – на научния 

съвет. 

10. До 20 декември 2015 г. дирекция „Управление на човешките 

ресурси” да ми представи проект на заповед за зачисляване на 

военнослужещи и цивилни служители в редовна и задочна форма на 

докторантура във военните академии, висшите военни училища и Института 

по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, считано от 1-ви февруари 2016 г. 

11. До 10 дни след издаването на заповедта по т. 10, на основание 

чл. 65, ал. 3, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България, началниците на военните 

академии, на Националния военен университет „Васил Левски“ и директора 

на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” да сключат 

допълнително споразумение с военнослужещите, зачислени за обучение в 

редовна форма (Приложение № 2). 

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

на разрешение за достъп до класифицирана информация завършат с отказ за 

издаване на разрешение, не се приемат за обучение, независимо от 

резултатите им на конкурсните изпити. На лицата, на които е отнето 

разрешението за достъп до класифицирана информация след започване на 

обучението, същото се прекратява и се отчисляват от обучение със заповед 

на министъра на отбраната. 



 

 

13. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността” да организира 

публикуването на заповедта в интернет-страницата на Министерството на 

отбраната. 

 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на 

дирекция „Управление на човешките ресурси”. 

 

 

Приложение № 1: Списък на научните специалности/докторски 

програми за обучение в редовна и задочна форма на докторантура през 2016 

г. – 8 (осем) листа, съдържащи некласифицирана информация. 

Приложение № 2: Допълнително споразумение – 2 (два) листа, 

съдържащи некласифицирана информация. 
 

 

 

 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 



5 

 

Приложение №1 
 

 

 

С П И С Ъ К 
 

НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА  

ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА И ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” 

ПРЕЗ 2016 ГОДИНА 
 

 

№ 

НАУЧНА 

СПЕЦИАЛНОСТ/ 

ДОКТОРСКА 

ПРОГРАМА 

НАУЧЕН ПРОБЛЕМ/ТЕМА ФОРМА ОБУЧАЕМ 
ОБУЧАВАЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАЯВИТЕЛ 

1. 

 

„История на България“ / 

„Военна и 

военнополитическа 

история“ 

„Организационно изграждане и 

модернизация на Българската армия 

(1956 – 1991 г.)” 

Редовна Офицер, магистър в 

професионално 

направление 

„Военно дело” 

ВА 

„Г. С. Раковски” 

ВА 

„Г. С. Раковски” 

2. 

 

„Информатика“ „Интегриран подход към 

киберсигурността: насоки и методи за 

усъвършенстване и приложение” 

Редовна Офицер, магистър в 

професионално 

направление 

„Военно дело” 

ВА 

„Г. С. Раковски” 

ВА 

„Г. С. Раковски” 

3. 

 

„Военнополитически 

проблеми на сигурността“ 

„Усъвършенстване участието на 

невоенния компонент в колективната 

отбрана на страната” 

Редовна Офицер, магистър в 

професионално 

направление 

„Военно дело” 

ВА 

„Г. С. Раковски” 

ВА 

„Г. С. Раковски” 

4. 

 

„Организация и 

управление извън сферата 

на материалното 

производство (Управление 

на сигурността и 

отбраната)” 

„Изграждане и развитие на 

междукултурна компетентност за 

работа в многонационална среда” 

Редовна Офицер, магистър в 

професионално 

направление 

„Военно дело” 

ВА 

„Г. С. Раковски” 

 

ВА 

„Г. С. Раковски” 

5. 

 

„Организация и 

управление извън сферата 

на материалното 

производство (Управление 

„Развитие и усъвършенстване на 

административно-правната система за 

управление на отбраната” 

Редовна Офицер, магистър в 

професионално 

направление 

„Военно дело” 

ВА 

„Г. С. Раковски” 

 

ВА 

„Г. С. Раковски” 
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№ 

НАУЧНА 

СПЕЦИАЛНОСТ/ 

ДОКТОРСКА 

ПРОГРАМА 

НАУЧЕН ПРОБЛЕМ/ТЕМА ФОРМА ОБУЧАЕМ 
ОБУЧАВАЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАЯВИТЕЛ 

на сигурността и 

отбраната)” 

6. 

 

„Организация и 

управление на 

въоръжените сили” 

„Усъвършенстване на 

военностратегическите възгледи за 

използване на въоръжените сили в 

контекста на съвременните военни 

конфликти” 

Редовна Офицер, магистър в 

професионално 

направление 

„Военно дело” 

ВА 

„Г. С. Раковски” 

ВА 

„Г. С. Раковски” 

7. 

 

„Организация и 

управление на 

въоръжените сили” 

„Усъвършенстване процеса на вземане 

на решение при прилагане на 

всеобхватния подход за планиране на 

операции” 

Редовна Офицер, магистър в 

професионално 

направление 

„Военно дело” 

ВА 

„Г. С. Раковски” 

ВА 

„Г. С. Раковски” 

8. 

 

„Организация и 

управление на 

въоръжените сили” 

„Направления за повишаване 

способностите на транспортната 

авиационна група за стоварване на 

тактически въздушен десант, превоз на 

хора и товари в рискова среда” 

Редовна Офицер, магистър в 

професионално 

направление 

„Военно дело” 

ВА 

„Г. С. Раковски” 

ВА 

„Г. С. Раковски” 

9. 

 

„Военнополитически 

аспекти на сигурността“ 

„Необходими оперативни способности 

за възпрепятстване на развитието на 

заплахи за сигурността в националните 

морски пространства“ 

Задочна Военнослужещ, 

цивилен служител 

или цивилно лице 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

10. 

 

„Организация и 

управление на 

въоръжените сили“ 

„Военноморските сили в организацията 

на опазване на околната среда в 

националните морски пространства“ 

Задочна Офицер ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

11. 

 

„Управление на кораби и 

корабоводене“ 

„Повишаване на енергийната 

ефективност на корабите, превозващи 

опасни товари, чрез оптимизиране на 

плана за прехода“ 

Задочна Цивилен служител 

или цивилно лице 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

12. 

 

„Автоматизирани системи 

за обработка на 

информация и управление“ 

„Изследване на възможностите за 

приложение на СКАДА система за 

електронно дистанционно управление 

Задочна Цивилен служител 

или цивилно лице 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 
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№ 

НАУЧНА 

СПЕЦИАЛНОСТ/ 

ДОКТОРСКА 

ПРОГРАМА 

НАУЧЕН ПРОБЛЕМ/ТЕМА ФОРМА ОБУЧАЕМ 
ОБУЧАВАЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАЯВИТЕЛ 

на модели на технически обекти и 

процеси за нуждите на интернет-

базирано адаптивно дистанционно 

обучение на морски кадри“ 

13. 

 

„Електроснабдяване и 

електрообзавеждане по 

отрасли (на кораба)“ 

„Съвременни средства за управление 

на автономни електроенергийни 

системи, подобряващи устойчивостта й 

на работа и качеството на преходните 

процеси“ 

Задочна Цивилен служител 

или цивилно лице 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

14. 

 

„Електроснабдяване и 

електрообзавеждане по 

отрасли (на кораба)“ 

„Качество на електроенергията в 

автономни електроенергийни системи: 

методи и средства за неговото 

подобрение“ 

Задочна Цивилен служител 

или цивилно лице 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

15. 

 

„Електроснабдяване и 

електрообзавеждане по 

отрасли (на кораба)“ 

„Анализ на електрически процеси във 

вериги за генериране на високоволтови 

разрядни импулси в течна среда“ 

Задочна Военнослужещ, 

цивилен служител 

или цивилно лице 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

16. 

 

„Технология и организация 

на корабостроенето и 

кораборемонта“ 

„Изследване обработваемостта на 

детайли, възстановени чрез наваряване 

(напластяване)“ 

Задочна Военнослужещ ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

17. 

 

„Експлоатация на водния 

транспорт, морските и 

речните пристанища“ 

„Технология за дълбоководни 

водолазни спускания с корабен 

водолазен комплекс“ 

Задочна Военнослужещ ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

18. 

 

„Експлоатация на водния 

транспорт, морските и 

речните пристанища“ 

„Технология и брегови хипербарен 

комплекс за учебно-тренировъчни 

водолазни спускания в имитирани 

условия“ 

Задочна Военнослужещ ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

19. „Експлоатация на водния 

транспорт, морските и 

речните пристанища“ 

„Изследване и комплексна оценка на 

характеристиките, осигуряващи 

безопасността на кораба в аварийни 

ситуации“ 

Задочна Цивилен служител 

или цивилно лице 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 



8 

 

№ 

НАУЧНА 

СПЕЦИАЛНОСТ/ 

ДОКТОРСКА 

ПРОГРАМА 

НАУЧЕН ПРОБЛЕМ/ТЕМА ФОРМА ОБУЧАЕМ 
ОБУЧАВАЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАЯВИТЕЛ 

20. 

 

„Управление на кораби и 

корабоводене“ 

„Методология на лидерската и 

мениджърска подготовка на ръководни 

кадри за корабоплаването“ 

Задочна Военнослужещ, 

цивилен служител 

или цивилно лице 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

21. 

 

„Военна психология“ „Социално-психологически проблеми 

на моряшката професия и качеството 

на взаимоотношенията общество-

моряшко семейство-личност на 

моряка“ 

Задочна Цивилен служител 

или цивилно лице 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

22. „Военна психология“ „Възможности за приложение на 

интерактивни методи за подготовката 

на командни кадри за Военноморските 

сили, търговското корабоплаване и 

морската индустрия през XXI век“ 

Задочна Военнослужещ, 

цивилен служител 

или цивилно лице 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

23. 

 

„Военна психология“ „Диагностика на психофизиологичните 

характеристики на оператори, моряци и 

пилоти при екстремални ситуации с 

апаратурни методи Be-ON 01 и 

Neurolab и експериментиране на 

методики за превенция на 

психосоматичното здраве на военните 

моряци и летци“ 

Задочна Цивилен служител 

или цивилно лице 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

24. 

 

„Военна психология“ „Психофизиологическа характеристика 

на подводната дейност в Република 

България – ретроспекция и 

перспективи за развитие през ХХІ век“ 

Задочна Цивилен служител 

или цивилно лице 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

25. 

 

„Организация и 

управление извън сферата 

на материалното 

производство“ 

„Системен подход към възникването и 

развитието на икономическите 

организации“ 

Задочна Военнослужещ, 

цивилен служител 

или цивилно лице 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ 

26. „Оптични лазерни уреди и „Повишаване на ефективността на Задочна Военнослужещ, Институт по Институт по 
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№ 

НАУЧНА 

СПЕЦИАЛНОСТ/ 

ДОКТОРСКА 

ПРОГРАМА 

НАУЧЕН ПРОБЛЕМ/ТЕМА ФОРМА ОБУЧАЕМ 
ОБУЧАВАЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАЯВИТЕЛ 

 методи“ бордовия оптико-електронен комплекс 

на безпилотни летателни апарати“ 

цивилен служител 

или цивилно лице 

отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров” 

отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров” 

27. 

 

„Динамика, балистика и 

управление на полета на 

летателните апарати“ 

„Влияние компановката на стрелковото 

оръжие върху повишаване 

групираността на стрелбата“ 

Задочна Военнослужещ, 

цивилен служител 

или цивилно лице 

Институт по 

отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров” 

Институт по 

отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров” 

28. 

 

„Динамика, балистика и 

управление на полета на 

летателните апарати“ 

„Особености в процеса на 

демилитаризация на авиационните 

боеприпаси“ 

Задочна Военнослужещ, 

цивилен служител 

или цивилно лице 

Институт по 

отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров” 

Институт по 

отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров” 

29. 

 

„Динамика, балистика и 

управление на полета на 

летателните апарати“ 

„Анализ на основните параметри на 

възлите в боеприпасите, съдържащи 

взривни вещества и пиротехнически 

състави, в процеса на оценка на 

възможността за продължаване на 

срока на годността им“ 

Задочна Военнослужещ, 

цивилен служител 

или цивилно лице 

Институт по 

отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров” 

Институт по 

отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров” 

30. 

 

„Динамика, балистика и 

управление на полета на 

летателните апарати“ 

„Повишаване на сигурността на 

различни системи за излитане и 

прибиране на безпилотни летателни 

апарати“ 

Задочна Военнослужещ, 

цивилен служител 

или цивилно лице 

Институт по 

отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров” 

Институт по 

отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров” 

31. 

 

„Динамика, балистика и 

управление на полета на 

летателните апарати“ 

„Изследвания върху възпиращия ефект 

от кинетични несмъртоносни оръжия“ 

Задочна Военнослужещ, 

цивилен служител 

или цивилно лице 

Институт по 

отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров” 

Институт по 

отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров” 

32. 

 

„Автоматизирани системи 

за обработка на 

информация и управление“ 

„Изследване за прилагане на 

Географските информационни системи 

(ГИС) и технологии с отворен код при 

изграждане на системи за управление в 

кризисни ситуации“ 

Задочна Военнослужещ, 

цивилен служител 

или цивилно лице 

Институт по 

отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров” 

Институт по 

отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров” 

33. 

 

„Автоматизирани системи 

за обработка на 

информация и управление“ 

„Усъвършенстване на процеса по 

вземане на решения в условия на 

неопределеност, чрез прилагане на 

интелектни решения за обработка на 

Задочна Военнослужещ, 

цивилен служител 

или цивилно лице 

Институт по 

отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров” 

Институт по 

отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров” 
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№ 

НАУЧНА 

СПЕЦИАЛНОСТ/ 

ДОКТОРСКА 

ПРОГРАМА 

НАУЧЕН ПРОБЛЕМ/ТЕМА ФОРМА ОБУЧАЕМ 
ОБУЧАВАЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАЯВИТЕЛ 

информация“ 

34. 

 

„Радиолокация и 

радионавигация“ 

„Способи за усъвършенстване на 

радиоелектронно противодействие 

срещу импровизирани взривни 

устройства (ИВУ)“ 

Задочна Военнослужещ, 

цивилен служител 

или цивилно лице 

Институт по 

отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров” 

Институт по 

отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров” 

35. 

 

„Радиопредавателна и 

радиоприемна техника“ 

„Влияние на клас преднамерени 

смущения на маршрутизацията и 

шумоустойчивостта във военните 

мобилни разпределени мрежи“ 

Задочна Военнослужещ, 

цивилен служител 

или цивилно лице 

Институт по 

отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров” 

Институт по 

отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров” 

36. 

 

 

„Автоматизирани системи 

за обработка на 

информация и управление“ 

„Моделиране на кибератаки в 

компютърни системи за сигурност и 

отбрана“ 

Редовна Военнослужещ, 

цивилен служител 

или цивилно лице 

Институт по 

отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров” 

Институт по 

отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров” 

37. „Автоматизирани системи 

за обработка на 

информация и управление“ 

„Модели за кибер защита в Internet of 

Military Things (IoMT)“ 

Задочна Военнослужещ или 

цивилен служител 

Институт по 

отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров” 

Институт по 

отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров” 

38. „Автоматизирани системи 

за обработка на 

информация и управление“ 

„Модели с повишена надежност за 

разработване на интегрирани 

информационни системи на базата на 

бизнес приложения“ 

Задочна Военнослужещ, 

цивилен служител 

или цивилно лице 

Институт по 

отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров” 

Институт по 

отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров” 

39. „Организация и 

управление извън сферата 

на материалното 

производство (отбрана и 

национална сигурност)“ 

„Изследване на възможностите за 

повишаване на ефективността на 

комунално-битовото обслужване във 

второстепенните разпоредители с 

бюджетни кредити“ 

Редовна Офицер НВУ  

„Васил Левски” 

НВУ  

„Васил Левски” 

40. „Организация и 

управление на 

Въоръжените сили“ 

„Изследване на системата за 

подготовка на офицери от запаса и 

резерва в България (1878 – 2008)“ 

Редовна Офицер НВУ  

„Васил Левски” 

НВУ  

„Васил Левски” 

41. „Комуникационни мрежи и 

системи“ 

„Изследване на икономични алгоритми 

за бързи трансформации в 

Задочна Офицер НВУ  

„Васил Левски” 

НВУ  

„Васил Левски” 
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№ 

НАУЧНА 

СПЕЦИАЛНОСТ/ 

ДОКТОРСКА 

ПРОГРАМА 

НАУЧЕН ПРОБЛЕМ/ТЕМА ФОРМА ОБУЧАЕМ 
ОБУЧАВАЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАЯВИТЕЛ 

съвременните радиокомуникационни 

системи“ 

42. „Техника и технологии на 

взривните работи“ 

„Изследване на ефективността на 

взривните работи при аварийно-

спасителните дейности“ 

Редовна Офицер НВУ  

„Васил Левски” 

НВУ  

„Васил Левски” 

43. „Комуникационни мрежи и 

системи“ 

„Анализ и проектиране на когнитивни 

радиомрежи“ 

Задочна Офицер НВУ  

„Васил Левски” 

НВУ  

„Васил Левски” 

44. „Динамика, балистика и 

управление на полета на 

летателни апарати“ 

„Изследване на алгоритмите за оценка 

на техниката на пилотиране и 

безопасността на полетите при 

летателно обучение по записи на 

системата за регистриране на 

полетните данни“ 

Задочна Офицер НВУ  

„Васил Левски” 

НВУ  

„Васил Левски” 

45. „Автоматизирани системи 

за обработка на 

информация и управление“ 

„Алгоритми за автономно траекторно 

управление на летателен апарат“ 

Задочна Офицер или цивилен 

служител 
НВУ  

„Васил Левски” 

НВУ  

„Васил Левски” 

46. „Автоматизирани системи 

за обработка на 

информация и управление“ 

„Синтезиране, изследване и 

оптимизиране на системата за силова 

обратна връзка на органите за 

управление на авиационен тренажьор“ 

Задочна Офицер или цивилен 

служител 
НВУ  

„Васил Левски” 

НВУ  

„Васил Левски” 

47. „Неврология“ „Ултразвукова диагностика при 

невроофталмични заболявания и 

синдроми“ 

Редовна Цивилен служител 

или цивилно лице 

Военномедицинска 

академия 

Военномедицинска 

академия 

48. „Неврология“ „Оценка на двигателния контрол на 

долните крайници с моторни евокирани 

потенциали при централна хемипареза“ 

Редовна Цивилен служител 

или цивилно лице 

  

49. „Дерматология и 

венерология“ 

„MOHS микрографска хирургична 

техника при лечение на немиеломни 

злокачествени новообразувания на 

кожата – клинични показания на 

Редовна Цивилен служител 

или цивилно лице 

Военномедицинска 

академия 

Военномедицинска 

академия 
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№ 

НАУЧНА 

СПЕЦИАЛНОСТ/ 

ДОКТОРСКА 

ПРОГРАМА 

НАУЧЕН ПРОБЛЕМ/ТЕМА ФОРМА ОБУЧАЕМ 
ОБУЧАВАЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАЯВИТЕЛ 

различните морфологични варианти“ 

50. „Организация и тактика на 

медицинската служба“ 

„Възможности за използване на 

симулационни системи и компютърни 

модели в процеса на обучение по 

военномедицинско планиране“ 

Редовна Офицер Военномедицинска 

академия 

Военномедицинска 

академия 

51. „Медико-санитарна 

защита“ 

„Проучване възможностите за 

комбиниране на родентициди от 

различни групи и активиращи средства 

със цел постигане на остър ефект на 

отравяне на гризачите за приложение 

във военни обекти и при екстремни 

ситуации в страната“ 

Редовна Цивилен служител 

или цивилно лице 

Военномедицинска 

академия 

Военномедицинска 

академия 

52. „Военна токсикология“ „Експериментални токсикологични 

изследвания на някои невротоксични 

отрови“ 

Редовна Цивилен служител 

или цивилно лице 

Военномедицинска 

академия 

Военномедицинска 

академия 

53. „Токсикология“ „Клинико-лобараторен профил при 

токсо-алергични и токсикологични 

пациенти“ 

Редовна Цивилен служител 

или цивилно лице 

Военномедицинска 

академия 

Военномедицинска 

академия 
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Приложение № 2 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

№………...20…. г. 

 

към договор за военна служба № ._______/___.___. ________г. 

Днес ......... 20.... г. в гр. София се сключи настоящото допълнително 

споразумение между Министерството на отбраната, представлявано от 

…………………………………………………………………………..……....................... 

     (военно звание, трите имена) 

на длъжност ……………………………………………………............. от една страна, 

и от друга – военнослужещия……………….…………………………..……………… 

   (военно звание, трите имена на военнослужещия) 

от военно формирование …………………………….., живущ в гр. …..……….. 

с ЕГН ………….....……….…, притежаващ лична карта № ………………………… 

издадена на …………… г. от МВР гр. ………………...  

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Настоящето допълнително споразумение се сключва на основание чл. 65, ал. 

3, т. 3, и във връзка чл. 113, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България с оглед приемането 

на……………………………….…………………………........................ за обучение в  

(военно звание, трите имена на военнослужещия) 

……………………………………………………….за придобиване на образователна и    

(ВА или ВВУ) 

научна степен „доктор" по специалност……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………................ 

от професионално направление………………………………………………………. 

в ...…………… форма на обучение. 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

1. На основание чл. 145, ал. 1, т. 2 от ЗОВСРБ, след успешното завършване на 

обучението на……………………………………….………………………….……. за  

(военно звание, трите имена на военнослужещия) 

придобиване на образователна и научна степен „доктор" по специалност 

……………………………………………………………………………………………. 

в ……………………………………………………….., срокът на задължението му за                                   

                               (ВА или ВВУ) 

изпълнение на военна служба по чл. 142, ал. 5 от ЗОВСРБ се удължава с 5 /пет/ 

години. 
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2. При отстраняване от обучение по реда, определен с правилника на                

…………………………………………………………………или при напускане по 

собствено желание по време на обучението, ……………………………………………. 

       (военно звание, фамилия на 

военнослужещия) 

възстановява разходите за издръжка и обучение за периода, в който е бил обучаван. 

Разходите се изчисляват по реда, посочен в Приложение № 1 на Наредба № Н-

1/14.01.2013 г. за реда и начина за изчисляване на разходите за издръжка, обучение, 

квалификация или преквалификация на военнослужещите от МО, структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, във връзка с възстановяване в 

случаите по чл. 260, ал. 4 от Закона за отбрана и въоръжените сили на Р България. 

3. Всички останали клаузи по договора за военна служба № ………………….. 

г. остават непроменени. 

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от договора за 

военна служба, състои се от …………… /…../ страници и се изготви и подписа в три 

еднообразни екземпляра, по един за всяка страна и един за служебното дело на 

военнослужещия.  

 

ЗА МИНИСТЕРСТВО     ВОЕННОСЛУЖЕЩ: 

НА ОТБРАНАТА: 

 

………………………..     ……………………….. 

/подпис/        /подпис/ 

 


