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СПИСЪК С КУРСОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ" НА 
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА, НА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ 

ЛИЦА ПРЕЗ 2011 г.  

№ 
Наименование на 

курса 
Цел на обучението 

Длъжност, от която се 

набират и условия, на които да 

отговарят обучаемите 

Срок на обучение и такса* 

(лв.) 
Период  

Брой 

обучаеми 

Предлагат се 
от: 

1. "СТРАТЕГИЧЕСКИ 

КУРС" 

ДИСТАНЦИОННО 

ОБУЧЕНИЕ 

Курсът има за цел да подготви 

офицерите и гражданските лица по 

въпроси на: 

- международната сигурност, 

рисковите фактори за националната 

сигурност и реалните военни 

конфликти; 

- органи и организации в системата за 

национална сигурност и 

взаимодействие между тях; 

- новости във военната стратегия, 

доктрините, документите и др.; 

- национални и коалиционни бойни 

операции; 

- управление при кризи, операциите 

за поддържане на мира и операции, 

различни от война; 

- мениджмънт на отбраната и 

въоръжените сили; 

- стратегическо лидерство, 

командване и мениджмънт. 

Офицери и граждански лица, 

назначени на ръководни длъжности 

във въоръжените сили, МВР, 

министерствата и ведомствата и 

органите на централната и 

териториалната администрация за 

изпълнението на които се изисква 

стратегическа военна култура. 

Да са завършили висше 

образование. 

Да притежават достъп до 

класифицирана информация на 

ниво "Поверително". 

Да притежават високоскоростен 
интернет. 

20 учебни седмици (5 месеца), 

от които 25 дни (по една 

седмица месечно)са 

присъствени занятия. 

Такса за участие - 600 лв, 

които се превеждат по банков 

път на сметка (виж *) 

15 дни до началото на курса. 

от 31.01 до 

24.06.2011 г. 

  

2. КУРС „ВРЪЗКИ с 

ОБЩЕСТВЕНОСТТА” 

Курсът е предназначен да подготви 

обучаемите по въпроси на: 

- основи на социалната технология 

връзки с обществеността; 

- промяна на нагласите на големи 

групи от хора; 

- изграждане на отношения с 

представителите на различните 

медии; 

- подобряване на комуникативните 

умения за работа пред камера и 

микрофон в студио; 

- развитие на уменията за водене на 

Офицери и граждански лица, 

назначени на ръководни и 

експертни длъжности в 

министерствата и ведомствата, 

централната и териториалната 

администрация, дружествата и 

организациите, чиито задължения 

предполагат изграждане на 

отношения с представителите на 

медиите, овладяване на 

съвременните комуникативни 

стандарти на PR-дейността, както и 

успешна работа с човешките 

3 учебни седмици 

Такса за участие - 

250 лв, които се превеждат по 

банков път на сметка (виж *) 

15 дни до началото на курса. 

от 10.01 до 

28.01.2011 г. 
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преговори; 

- работа в колектив в международна 

среда; 

- вербалната и не вербалната 

комуникативна култура. 

ресурси. 

3. КУРС „УПРАВЛЕНИЕ 

ПРИ КРИЗИ" 

Курсът е предназначен да подготви 

специалистите по въпроси на: 

- теоретико-приложни основи на 

управлението при кризи; 

- национална система за управление 

при кризи; 

- нормативна основа на управлението 

при кризи; 

- възгледи на НАТО по управлението 

при кризи; 

- използване на въоръжените сили 

при кризи; 

- подготовка за управление при кризи; 

- особености на управлението в 

кризисни ситуации; 

- особености на управлението при 

кризисни ситуации, вследствие на 

природни бедствия, аварии и 

катастрофи. 

Офицери и граждански лица от 

въоръжените сили, министерствата 

и ведомствата, органи и 

организации от системата за 

национална сигурност, 

ръководители на дружества и 

организации, преподаватели и 

изследователи, имащи отношения 

към управлението при кризи. 

2 учебни седмици 

Такса за участие - 240 лв, 

които се превеждат по банков 

път на сметка (виж *) 

15 дни до началото на курса. 

от 07.02 до 

18.02.2011 г. 

 

от 09.05 до 

20.05.2011 г. 

 

от 07.11 до 

18.11.2011 г. 

  

4. КУРС 

„ОТБРАНИТЕЛНО - 

МОБИЛИЗАЦИОННА 

ПОДГОТОВКА" 

Курсът е предназначен да подготви 

специалистите по въпроси на: 

- организация и състав, въоръжение 

и бойна техника в БА; 

- нормативна уредба на 

отбранително-мобилизационната 

подготовка; 

- отбранително-мобилизационна 

подготовка в НАТО; 

- принципи и процедури на 

взаимодействие с МО, военните 

поделения, окръжията и 

местната администрация при 

планирането и осъществяването на 

отбранително-мобилизационната 

подготовка; 

- работа с формализованите 

документи по ОМП; 

- използване на компютри и други 

електронни носители. 

Граждански лица от звената по 

отбранително-мобилизационна 

подготовка в централната и 

териториалната администрация. 

2 учебни седмици 

Такса за участие - 

240 лв, които се превеждат по 

банков път на сметка (виж *) 

15 дни до началото на курса. 

от 17.01 до 

28.01.2011 г 

 

от 09.05 до 

20.05.2011г. 

 

от 26.09 до 

07.10.2011 г. 
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5. КУРС 

"ЗАЩИТА НА 
НАСЕЛЕНИЕТО И 
ИНФРАСТРУКТУРАТА 
ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ 
СИТУАЦИИ" 

Курсът е предназначен да подготви 

специалистите по въпросите на: 

- управлението при извънредни 

ситуации; 

- национална система за управление 

при извънредни ситуации; 

- планиране и реагиране при 

извънредни ситуации; 

- оценка на риска от възникналата 

извънредна ситуация; 

- вземане на решения и провеждане 

на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи при 

възникване на бедствия, аварии и 

катастрофи; - инженерно-технически и 

оперативно-тактически разчети в 

органите за управление при 

извънредни ситуации. 

Офицери и граждански лица от 

въоръжените сили, министерствата 

и ведомствата, органи и 

организации от системата за 

национална сигурност, 

ръководители на дружества и 

организации, преподаватели и 

изследователи, имащи отношение 

към управлението при извънредни 

ситуации. 

2 учебни седмици 
Такса за участие - 

240 лв, които се превеждат по 

банков път на сметка (виж *) 

15 дни до началото на курса. 

от 14.02 до 

25.02.2011 г. 

 

от 14.11 до 

25.11.2011 г. 

  

6. КУРС "ПОДГОТОВКА 

НА АРХИВИСТИ" 

Курсът е предназначен да даде 

начална подготовка на специалисти за 

правилна оценка на историческото, 

практическото и справочното 

значение на документите и има 

теоретико-практическа насоченост в 

направление на приемане и 

оценяване на архивната 

документация, научна обработка на 

архивни документи, правила за 

съхраняване на документите, 

критериите за създаване на 

електронни картотеки и реда за 

предоставяне на ползвателите им. 

Офицери и граждански лица от 

въоръжените сили, МВР и др, 

министерства и от 

държавните агенции, прогнозирани 

или заемащи длъжности в архивите 

и служби "ДИО". 

1 учебна седмица 

Такса за участие - 

240 лв, които се превеждат по 

банков път на сметка (виж *) 

15 дни до началото на курса. 

от 05.12 до 

09.12.2011 г. 

  

7. КУРС 
"ПРЕДВАРИТЕЛНО 
ОБУЧЕНИЕ ПО 
ЗАЩИТА НА 
КЛАСИФИЦИРАНАТА 

ИНФОРМАЦИЯ" 

Курсът е предназначен да даде 

начална подготовка на специалисти за 

работа с класифицирана информация 

в съответствие със Закона за 

класифицираната информация 

и правилника за прилагането му. 

Обучението завършва с издаването 

на сертификат 

Офицери и граждански лица от 

въоръжените сили и останалите 

министерства и ведомства, органи и 

организации от системата за 

национална сигурност, назначени 

или предвидени за назначаване на 

длъжности, изискващи сертификат 

за работа с класифицираната 

информация. 

1 учебна седмица 

Такса за участие - 220 лв, 

които се превеждат по банков 

път на сметка (виж *) 

15 дни до началото на курса. 

от 17 01 до 

21 01.2011 г. 

 

от 04.04 до 

08.04.2011 г. 

 

от 13.06 до 

17.06.2011 г. 

 

от 26.09 до 

30.09.2011 г. 
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8. КУРС "ЗАЩИТА НА 

КЛАСИФИЦИРАНАТА 

ИНФОРМАЦИЯ" -(l-ви 

МОДУЛ В 

ОБУЧЕНИЕТО НА 

СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО 

СИГУРНОСТТА НА 

ИНФОРМАЦИЯТА) 

Получаване на първоначална 

подготовка в областта на 

класифицираната информация и 

осъществяване на специализирана 

подготовка в съответствие със 

спецификата на заеманата длъжност. 

Обучението завършва с издаването 

на сертификат. 

Лица определени за заемане или 

заемащи длъжността "Служител по 

сигурността на информацията", 

получили разрешение за достъп до 

класифицирана информация от 

ДКСИ. 

1 учебна седмица 

Такса за участие - 

220 лв, които се превеждат по 

банков път на сметка (виж *) 

15 дни до началото на курса. 

от 21.03 до 

25.03.2011 г. 

 

от 16.05 до 

20.05.2011 г. 

 

от 12.12 до 

16.12.2011 г. 

 

 

9. КУРС "ЗАЩИТА НА 

КЛАСИФИЦИРАНАТА 

ИНФОРМАЦИЯ" ЗА 

ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА, 

ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 

ЗАЕМАНЕ НА 

ДЛЪЖНОСТ 

„ЗАВЕЖДАЩ 

РЕГИСТРАТУРА"В 

ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ 

ЕДИНИЦИ 

Курсът е предназначен да даде 

първоначална подготовка в областта 

на класифицираната информация за 

заемана длъжност „завеждащ 

регистратура". 

Обучението завършва с издаването на 

сертификат. 

За лица, определени за заемане на 

длъжност - завеждащ регистратура 

в организационните единици. 

1 учебна седмица 

Такса за участие - 

220 лв, които се превеждат по 

банков път на сметка (виж *) 

15 дни до началото на курса 

от 21.02 до 

25.02.2011 г. 

 

от 17.10 до 

21.10.2011 г. 

 

  

        

 Забележка: БАНКОВА СМЕТКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 

IBAN: BG40BNBG96613100152401 

BIC: BNBGBGSD 

БНБ Централно управление 

 
 
 
 
 

 


