
З А П О В Е Д  

 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  

 

23.06.2021 г.    № ОХ - 546     София 

Съдържание: Обявяване на конкурси за прием на редовни и задочни 

докторанти във военните академии, висшите военни 

училища и в Института по отбрана „Професор Цветан 

Лазаров” през учебната 2021-2022 година. 

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 

(ЗОВСРБ) 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 № ОХ-626/27.07.2011 г. на министъра на отбраната, изм. и доп. 

със заповед № ОХ-380/30.05.2012 г. и заповед № ОХ-189/17.03.2015 г., и на 

основание Решение № 437 от 02 юни 2021 г. на Министерския съвет за 

утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във 

висшите училища и научните организации на Република България през 

учебната 2021-2022 година, 

З А П О В Я Д В А М: 

I. Обявявам Списък на докторските програми/специалностите и темите за 

прием на редовни и задочни докторанти във военните академии, висшите 

военни училища и Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” през 

учебната 2021-2022 година (Приложение № 1). 

II. До 30.06.2021 г. началниците на военните академии, висшите военни 

училища и директорът на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” да 

обявят конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, съгласно списъка 

по Приложение № 1, в „Държавен вестник” и на Интернет страницата на 

съответната военно-образователна/научна институция. 

III. Военнослужещите, желаещи да се обучават в редовна и задочна форма 

на докторантура във военните академии, висшите военни училища и в 

Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, да подадат рапорт по 

команден ред до министъра на отбраната за получаване на разрешение за 

кандидатстване и обучение, съгласно чл. 113, ал. 1 от Правилника за прилагане 

на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 

(ППЗОВСРБ) в срок, както следва: 

1. За Военномедицинска академия, висшите военни училища и Института 

по отбрана „Професор Цветан Лазаров” – до 30.07.2021 г. 

2. За Военна академия „Георги Стойков Раковски” – до 29.10.2021 г. 



IV. Военнослужещите по раздел III да приложат към рапорта си следните 

документи: 

1. Кадрова справка, изготвена от кадровия орган по местослужене. 

2. Справка за научните интереси и публикации на кандидата (ако има 

такива). 

3. Становище за необходимостта от обучението от съответния командир / 

началник / ръководител. 

V. Цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, желаещи да 

се обучават в редовна и задочна форма на докторантура във военните академии, 

висшите военни училища и в Института по отбрана „Професор Цветан 

Лазаров”, да подадат заявление за получаване на разрешение за кандидатстване 

и обучение от министъра на отбраната, в сроковете по раздел III, съгласно чл. 

120, ал. 1 от ППЗОВСРБ, към което да приложат: 

1. Биографична справка, изготвена от орган на личния състав по 

месторабота. 

2. Справка за научните интереси и публикации на кандидата (ако има 

такива). 

3. Становище за необходимостта от обучението от съответния 

командир/началник/ръководител. 

VI. Директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси в 

отбраната” да организира изготвянето на докладни записки до министъра на 

отбраната, за даване на разрешение за кандидатстване и обучение в редовна и 

задочна форма на докторантура на военнослужещите и цивилните служители от 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра 

на отбраната и Българската армия, които отговарят на изискванията, в срок: 

1. До 30.08.2021 г., за Военномедицинска академия, висшите военни 

училища и Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”. 

2. До 09.11.2021 г., за Военна академия „Георги Стойков Раковски”. 

VII. Командирите/началниците/ръководителите на структурите, в които 

служат/работят кандидатите за обучение в редовна и задочна форма на 

докторантура, да ги уведомят за решението на министъра на отбраната, в срок: 

1. До 15.09.2021 г., за кандидатите във Военномедицинска академия, 

висшите военни училища и Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”. 

2. До 16.11.2021 г., за кандидатите във Военна академия „Георги Стойков 

Раковски”. 

VIII. Военнослужещите и цивилните служители от Министерството на 

отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия, получили разрешение за обучение в редовна и задочна 



форма на докторантура, да подадат рапорт/заявление до началника на военно-

образователната или научна институция, в която желаят да се обучават, в срок: 

1. До 28.09.2021 г., за кандидатите във Военномедицинска академия, 

висшите военни училища и Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”. 

2. До 23.11.2021 г., за кандидатите във Военна академия „Георги Стойков 

Раковски”. 

IX. Към рапорта/заявлението по раздел VIII, кандидатите да приложат: 

1. Кадрова справка, изготвена от кадровия орган по местослужене – за 

военнослужещите; биографична справка, изготвена от орган на личния състав 

по месторабота – за цивилните служители. 

2. Копие на дипломата за придобита образователно-квалификационна 

степен „магистър” с приложението към нея. 

3. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е 

издадена от чуждестранно висше училище. 

4. Копие от документите по атестирането, заверени от съответния орган по 

личния състав. 

5. Копие от разрешението за достъп до класифицирана информация. 

6. Копие от сертификат за владеене на английски или френски език по 

стандарта на НАТО STANAG-6001 – за военнослужещите. 

7. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на 

кандидата в съответната научна област. 

X. Граждански лица, извън Министерството на отбраната, структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които 

желаят да се обучават в редовна и задочна форма на докторантура във военните 

академии, висшите военни училища и в Института по отбрана „Професор 

Цветан Лазаров”, да подадат заявление до началника/директора на съответната 

военно-образователна/научна институция в срока по раздел VIII, т. 1, в което да 

приложат документите по раздел IX, т. 2. 3 и 7 и автобиография. 

XI. В рапорта/заявлението на кандидатите по раздел VIII и раздел X да се 

посочи чуждият език, по който ще бъде положен конкурсен изпит. 

XII. Началниците на Военномедицинска академия и на висшите военни 

училища и директорът на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”: 

1. До 08.10.2021 г., да назначат със своя заповед комисии за допускане до 

участие в конкурсните изпити на кандидатите за обучение в редовна и задочна 

форма на докторантура, които отговарят на изискванията. 

2. До 19.10.2021 г., да уведомят писмено кандидатите, допуснати / 

недопуснати до участие в конкурсните изпити за обучение в редовна и задочна 

форма на докторантура и да изпратят програмите, по които ще се проведат 

изпитите. 



3. Да организират провеждането на конкурсните изпити с кандидатите за 

обучение в редовна и задочна форма на докторантура, 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 в отбраната” до 29.10.2021 г. 

4. До 10.12.2021 г. да изпратят в дирекция „Управление на човешките 

ресурси в отбраната” предложение за зачисляване на успешно издържалите 

конкурсните изпити военнослужещи и цивилни служители, въз основа на 

решение на съответния Академичен съвет/Научния съвет. 

XIII. Началникът на Военна академия „Георги Стойков Раковски”: 

1. До 30.11.2021 г., да назначи със своя заповед комисия за допускане до 

конкурсните изпити на кандидатите за обучение в редовна и задочна форма на 

докторантура, които отговарят на изискванията. 

2. До 10.12.2021 г., да уведоми писмено кандидатите, допуснати / 

недопуснати до участие в конкурсните изпити за обучение в редовна и задочна 

форма на докторантура и да изпратят програмите, по които ще се проведат 

изпитите. 

3. Да организира провеждането на конкурсните изпити с кандидатите за 

обучение в редовна и задочна форма на докторантура, не по-рано от един месец 

след изтичане на срока за подаване на документите за кандидатстване, по 

утвърден от него график, който да бъде изпратен в дирекция „Управление на 

човешките ресурси в отбраната” до 21.12.2021 г. 

4. До 30.11.2021 г. да изпрати в дирекция „Управление на човешките 

ресурси в отбраната” предложение за зачисляване на успешно издържалите 

конкурсните изпити въз основа на решение на Академичния съвет. 

XIV. Директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси в 

отбраната” да ми представи проекти на заповеди за зачисляване на 

военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 

армия за обучение в редовна и задочна форма на докторантура, както следва: 

1. Във Военномедицинска академия, висшите военни училища и Института 

по отбрана „Професор Цветан Лазаров” – до 30.12.2021 г. 

2. Във Военна академия „Георги Стойков Раковски” – до 15.02.2022 г. 

XV. До 10 дни след издаване на заповедите по раздел XIV, 

оправомощените командири/началници/ръководители на военни 

формирования/структури, сключват с докторантите, обучавани за нуждите на 

Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра 

на отбраната и Българската армия: 

1. Допълнително споразумение към договора за военна служба на 

военнослужещите, на основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОВСРБ във връзка с чл. 



145, ал. 1, т. 2 от ЗОВСРБ. 

2. Договор с цивилните служители, на основание чл. 292, ал. 2 и ал. 3 от 

ЗОВСРБ. 

XVI. 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 те се отписват от обучение със заповед на министъра на 

отбраната. 

XVII. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността и протокол” да 

организира публикуването на заповедта на Интернет страницата на 

Министерството на отбраната. 

Контрола по реализацията на всички етапи от процедурите по тази заповед 

и по провеждането на конкурсните изпити възлагам на директора на дирекция 

„Управление на човешките ресурси в отбраната”. 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ 
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Приложение № 1 

 

С П И С Ъ К  

НА ДОКТОРСКИТЕ ПРОГРАМИ/СПЕЦИАЛНОСТИТЕ И ТЕМИТЕ ЗА ПРИЕМ НА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ 

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

ЛАЗАРОВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА  

№ 

Докторска 

програма/ 

Специалност 

Тема за разработване на дисертационен труд 
Форма на 

обучение 
Категория обучаем 

Обучаваща военно-

образователна/научна 

институция и 

заявител на обучението 

1. „Организация и 

управление на 

въоръжените сили“ 

Усъвършенстване на системата 

за зенитно-ракетно прикритие 

в отговор на разширяващата се област от заплахи 

Редовна Офицер, с придобита ОКС „магистър“ по 

специалност от професионално 

направление „Военно дело“ 

Военна академия 

„Г. С. Раковски“ 

2. „Организация и 

управление на 

въоръжените сили“ 

Използване на дистанционно управляеми системи 

за изграждане 

на опозната картина на морските пространства 

Редовна Офицер, с придобита ОКС „магистър“ по 

специалност от професионално 

направление „Военно дело 

Военна академия 

„Г. С. Раковски“ 

3. „Организация и 

управление на 

въоръжените сили“ 

Подходи за усъвършенстване 

на снабдяването и поддръжката 

на бойните припаси 

в Българската армия 

Редовна Офицер, с придобита ОКС „магистър“ по 

специалност от професионално 

направление „Военно дело 

Военна академия 

„Г. С. Раковски“ 

4. „Организация и 

управление на 

въоръжените сили“ 

Усъвършенстване на управлението 

на комуникационно-информационната система 

в съвместни операции на въоръжените сили 

Редовна Офицер, с придобита ОКС „магистър“ по 

специалност от професионално 

направление „Военно дело 

Военна академия 

„Г. С. Раковски“ 

5. „Белодробни 

болести“ 

„Диагностичен и терапевтичен алгоритъм при 

пациенти след инфекция със SARS – CoV2“ 

Редовна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 

Военномедицинска 

академия 

6. „Неврология“ „Ултразвукова M-mode  треморограма - 

диагностична стойност и клинично приложение в 

неврологията” 

Редовна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 

Военномедицинска 

академия 

7. „Инфекциозни 

болести“ 

„Съвременни аспекти на Лаймската Борелиоза и 

сърдечно-съдовите прояви” 

Редовна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 

Военномедицинска 

академия 

8. „Токсикология“ „Диагностика и лечение на остри отравяния с 

психоактивни вещества” 

Редовна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 

Военномедицинска 

академия 



2 

№ 

Докторска 

програма/ 

Специалност 

Тема за разработване на дисертационен труд 
Форма на 

обучение 
Категория обучаем 

Обучаваща военно-

образователна/научна 

институция и 

заявител на обучението 

9. „Нефрология“ „Бъбречни увреждания при някои имунни и 

метаболитни заболявания” 

Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 

Военномедицинска 

академия 

10. „Нефрология“ „Проучвания върху съвременните характеристики 

на огнищната и сегментна гломерулна склероза” 

Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 

Военномедицинска 

академия 

11. „Токсикология“ „Алтернативни биологични проби в 

токсикологичния анализ” 

Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 

Военномедицинска 

академия 

12. „Ортопедия и 

травматология“ 

„Ротационно - шарнирно тотално колянно 

протезиране. Първични индикации и ревизионна 

колянна артропластика” 

Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 

Военномедицинска 

академия 

13. „Ортопедия и 

травматология“ 

„Оперативно лечение на нелекувани и лошо 

лекувани фрактури на предмишницата, 

усложнения” 

Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 

Военномедицинска 

академия 

14. „Ортопедия и 

травматология“ 

„Перкутанна фиксация с винтове при увреди на 

задния тазов отдел” 

Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 

Военномедицинска 

академия 

15. „Ортопедия и 

травматология“ 

„Минимално инвазивна плакова остеосинтеза 

(МИПО) при фрактури в дистална трета на 

подбедрицата: критичен анализ на резултатите” 

Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 

Военномедицинска 

академия 

16. „Ортопедия и 

травматология“ 

„Оперативно лечение при комплексни фрактури на 

бедрената кост” 

Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 

Военномедицинска 

академия 

17. „Микробиология“ „Възможности за превенция и контрол на 

инфекциите, причинени от множествено 

резистентни бактерии при пациенти на интензивно 

лечение“ 

Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 

Военномедицинска 

академия 

18. „Организация и 

управление на 

въоръжените сили“ 

„Изследване на възможностите за повишаване 

ефективността на огневата поддръжка с използване 

на дистанционно управляеми летателни системи “ 

Редовна Офицер Национален военен 

университет 

„Васил Левски“ 
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19. „Организация и 

управление на 

въоръжените сили“ 

„Изследване на съвместимостта на процедурите по 

стрелба и управление на огъня на артилерията и 

влиянието им върху бойната ефективност в 

системата на съюзните операции на НАТО” 

Редовна Офицер Национален военен 

университет 

„Васил Левски“ 

20. „Комуникационни 

мрежи и системи” 
„Изследване на сигурността на когнитивни 

комуникационни системи“ 
Задочна Офицер Национален военен 

университет 

„Васил Левски“ 

21. „Военнополитическ

и аспекти на 

морската сигурност“ 

„Необходимост от анализ на взаимодействието на 

държавните органи и институции в цивилния и 

военния сектор при кризи на сигурността в 

националните морски пространства на страната“ 

Задочна Офицер Висше военноморско 

училище 

„Н. Й. Вапцаров“ 

22. „Организация и 

управление на 

въоръжените сили“ 

„Необходимост от идентифициране на правила за 

прилагане на сила от военни кораби в процеса на 

контрол на корабоплаването, адаптирани към 

рисковете и заплахите в средата на морска 

сигурност и безопасност“ 

Задочна Офицер Висше военноморско 

училище 

„Н. Й. Вапцаров“ 

23. „Автоматизирани 

системи за 

обработка на 

информация и 

управление“ 

„Анализ на данни от сензорни мрежи чрез 

изкуствен интелект и облачна инфраструктура“ 

Задочна Офицер Висше военноморско 

училище 

„Н. Й. Вапцаров“ 

24. „Приложна 

механика“ 

„Изследване на аеродинамични характеристики на 

корабна вентилационна система“ 

Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 
Висше военноморско 

училище 

„Н. Й. Вапцаров“ 
25. „Организация и 

технология на 

корабостроенето и 

кораборемонта“ 

„Разработване на технологии за подводно електро-

кислородно рязане на корабостроителни стомани“ 

Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 

Висше военноморско 

училище 

„Н. Й. Вапцаров“ 

26. „Организация и 

технология на 

корабостроенето и 

кораборемонта“ 

„Изследване влиянието на различни газови смеси 

при заваряване на нисколегирани стомани с висока 

якост чрез МИГ заваряване“ 

Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 
Висше военноморско 

училище 

„Н. Й. Вапцаров“ 
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27. „Автоматизирани 

системи за обработка 

на информация и 

управление“ 

„Придобиване на многомерна сензорна 

информация чрез радарно сканиране и цифрова 

обработка на данните“ 

Задочна Военнослужещ, цивилен служител или 

гражданско лице извън системата на 

МО, СППМО и БА 

Институт по отбрана 

„Проф. Цветан Лазаров“ 

28. „Информационни 

технологии и 

киберсигурност“ 

„Модел на данните в автоматизирани системи за 

управление на огъня“ 

Задочна Военнослужещ, цивилен служител или 

гражданско лице извън системата на 

МО, СППМО и БА 

Институт по отбрана 

„Проф. Цветан Лазаров“ 

29. „Информационни 

технологии и 

киберсигурност“ 

„Изследване възможностите за извличане на 

знания  при обработка на сензорна информация от 

наземни и въздушни безпилотни средства“ 

Задочна Военнослужещ, цивилен служител или 

гражданско лице извън системата на 

МО, СППМО и БА 

Институт по отбрана 

„Проф. Цветан Лазаров“ 

30. „Информационни 

технологии и 

киберсигурност“ 

„Методи за обработка на изображения и извличане 

на информация за оценка на кризисна обстановка“ 

Задочна Военнослужещ, цивилен служител или 

гражданско лице извън системата на 

МО, СППМО и БА 

Институт по отбрана 

„Проф. Цветан Лазаров“ 

31. „Информационни 

технологии и 

киберсигурност“ 

„Модел на управлението на система от безпилотни 

летателни средства с използване на елементи от 

изкуствения интелект“ 

Задочна Военнослужещ, цивилен служител или 

гражданско лице извън системата на 

МО, СППМО и БА 

Институт по отбрана 

„Проф. Цветан Лазаров“ 

32. „Информационни 

технологии и 

киберсигурност“ 

„Модели за идентифициране на злонамерени 

активности в киберпространството“ 

Задочна Военнослужещ, цивилен служител или 

гражданско лице извън системата на 

МО, СППМО и БА 

Институт по отбрана 

„Проф. Цветан Лазаров“ 

33. „Радиолокация и 

радионавигация“ 
„Радарни системи за откриване, идентифициране и 

проследяване на дронове с военно приложение“ 

Задочна Военнослужещ, цивилен служител или 

гражданско лице извън системата на 

МО, СППМО и БА 

Институт по отбрана 

„Проф. Цветан Лазаров“ 

34. „Радиолокация и 

радионавигация“ 
„Многофункционални софтуерно-дефинирани 

радари за откриване на нисколетящи цели с 

редуцирана отразяваща повърхност“ 

Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 

Институт по отбрана 

„Проф. Цветан Лазаров“ 

35. „Радиопредавателна 

и радиоприемна 

техника“ 

„Възможности за защита на комуникационните 

системи от преднамерено високоенергийно 

въздействие“ 

Задочна Военнослужещ, цивилен служител или 

гражданско лице извън системата на 

МО, СППМО и БА 

Институт по отбрана 

„Проф. Цветан Лазаров“ 

36. „Радиопредавателна 

и радиоприемна 

техника“ 

„Влияние на шумоустойчивостта на 

радиоприемниците при защита и противодействие 

от радиоуправляеми импровизирани взривни 

устройства“ 

Задочна Военнослужещ Институт по отбрана 

„Проф. Цветан Лазаров“ 
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37. „Химични 

технологии свързани 

със сигурността и 

отбраната“ 

„Изследване на възможностите за интегриране на 

наночастици и наноматериали в бойни системи и 

екипировка“ 

Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 

Институт по отбрана 

„Проф. Цветан Лазаров“ 

38. „Химични 

технологии свързани 

със сигурността и 

отбраната“ 

„Оптимизиране екологичната ефективност на 

методи за утилизация на взривни вещества“ 

Задочна Военнослужещ, цивилен служител или 

гражданско лице извън системата на 

МО, СППМО и БА 

Институт по отбрана 

„Проф. Цветан Лазаров“ 

39. „Химични 

технологии свързани 

със сигурността и 

отбраната“ 

„Оптимизиране екологичната ефективност на 

методи за утилизация на барутни състави“ 

Задочна Военнослужещ, цивилен служител или 

гражданско лице извън системата на 

МО, СППМО и БА 

Институт по отбрана 

„Проф. Цветан Лазаров“ 
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