
З А П О В Е Д  
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  
 

21.06.2022 г.    № ОХ - 594     София 

Съдържание: Обявяване на конкурси за прием на редовни и задочни 
докторанти във военните академии, висшите военни училища 
иИнститута по отбрана „Професор Цветан Лазаров” през 
учебната 2022-2023 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 № 
363 от 01 юни 2022 г. на Министерския съвет за утвърждаване броя на 
приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и 
научните организации на Република България през учебната 2022-2023 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 
2022-2023 година (Приложение № 1). 

II. До 30.06.2022 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 
военнообразователна/научна институция. 

III. Военнослужещите, желаещи да се обучават в редовна и задочна форма 
на докторантура във военните академии, висшите военни училища и 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”– до29.07.2022 г. 

2. За Военна академия „Георги Стойков Раковски” – до28.10.2022 г. 



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

1. Копие на дипломата за придобита образователно-квалификационна степен 
„магистър” (за специалностите от регулираните професии, да приложат диплома 
от същотопрофесионално направление). 

2. Кадрова справка, изготвена от кадровия орган по местослужене. 
3. Справка за научните интереси и публикации на кандидата (ако има 

такива). 
4. 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 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. Копие на дипломата за придобита образователно-квалификационна степен 
„магистър” (за специалностите от регулираните професии, да приложат диплома 
от същото професионално направление). 

2. Биографична справка, изготвена от орган на личния състав по 
месторабота. 

3. Справка за научните интереси и публикации на кандидата (ако има 
такива). 

4. 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 30.08.2022 г., за Военномедицинска академия, висшите военни 
училища и Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”. 

2. До 11.11.2022 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 15.09.2022 г.,за кандидатите във Военномедицинска академия, висшите 
военни училища и Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”. 

2. До 18.11.2022 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 
военнообразователната или научната институция, в която желаят да се обучават, 
в срок: 

1. До 28.09.2022 г., за кандидатите във Военномедицинска академия, 
висшите военни училища и Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”. 

2. До 25.11.2022 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. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена 
от чуждестранно висше училище. 

3. Копие от документите по атестирането, заверени от съответния орган по 
личния състав. 

4. Копие от разрешението за достъп до класифицирана информация. 
5. Копие от сертификат за владеене на английски или френски език по 

стандарта на НАТО STANAG-6001 – за военнослужещите. 
6. 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 задочна форма на докторантуравъввоенните академии, висшите 
военни училища и Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, да подадат 
заявление до началника/директора на съответната военнообразователна/научна 
институция в срока по раздел VIII, т. 1, в което да приложат документите по 
раздел V, т. 1, раздел IX, т.2 и 6, и автобиография. 

XI. В рапорта/заявлението на кандидатите по раздел VIIIи раздел X да се 
посочи чуждия език, по който ще бъде положен конкурсен изпит. 

XII. Началниците на Военномедицинска академия/висшите военни училища 
и директорът на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”: 

1. До 07.10.2022 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 19.10.2022 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 28.10.2022 г. 

4. До 12.12.2022 г. да изпратят в дирекция „Управление на човешките 
ресурси в отбраната” предложение за зачисляване на издържалите конкурсните 
изпити военнослужещи и цивилни служители, въз основа на решение на 
съответния Академичен съвет/Научен съвет. 

XIII. Началникът на Военна академия „Георги Стойков Раковски”: 
1. До 30.11.2022 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 09.12.2022 г., да уведоми писмено кандидатите, 
допуснати/недопуснатидо 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 22.12.2022 г. 

4. До31.01.2023 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 заповедиза зачисляване на 
военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 
армияза обучение в редовна и задочна форма на докторантура, както следва: 

1. Във Военномедицинска академия, висшите военни училища и Института 
по отбрана „Професор Цветан Лазаров” – до30.12.2022 г. 

2. Във Военна академия „Георги Стойков Раковски” – до10.02.2023 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, се прекратява обучението и те се отписват със 
заповед на министъра на отбраната. 

XVII. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността и протокол” да 
организира публикуването на заповедта наИнтернет 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”. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на докторските програми/специалностите за 

обучение в редовна и задочна форма на докторантура през 2022 г. - 7 (седем) 
листа, некласифицирана информация. 

 
 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

ДРАГОМИР ЗАКОВ 
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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 2022-2023 ГОДИНА 

№ 
Докторска програма 

 
Тема за разработване на дисертационен труд Форма на 

обучение Категория обучаем 

Обучаваща военно-
образователна/научна 

институция и 
заявител на обучението 

1. 
„Военна психология“ „Организационна култура и лидерски стил във 

военната организация“ 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“ 

„Интеграция на КИС на роботизиран компонент в 
бойна операция“ Редовна 

Офицер, с придобита ОКС „магистър“ по 
специалност от професионално 

направление „Военно дело“ 

Военна академия 
„Г. С. Раковски“ 

3. 

„Гръдна хирургия“ „Хирургически подходи при високорискови лезии 
на гърдата“ Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 
Военномедицинска 

академия 

4. „Физиотерапия, 
курортология и 
рехабилитация“ 

„Ефективност на съвременни физиотерапевтични 
подходи (високоинтензивно магнитно поле и 

таргетирана радиочестотна терапия) при спастично 
повишен мускулен тонус“ 

Задочна Цивилен служител или гражданско лице 
извън системата на МО, СППМО и БА 

Военномедицинска 
академия 

5. 
„Гастроентерология“ 

„Диагностична и терапевтична ефективност на 
интервенционалните ехо-ендоскопски процедури 

при заболявания на панкреаса“ 
Задочна 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” 
Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 
Военномедицинска 

академия 

7. 
„Обща хирургия“ „Венозни резекции при карцином на главата на 

панкреаса” Задочна Цивилен служител или гражданско лице 
извън системата на МО, СППМО и БА 

Военномедицинска 
академия 
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№ 
Докторска програма 

 
Тема за разработване на дисертационен труд Форма на 

обучение Категория обучаем 

Обучаваща военно-
образователна/научна 

институция и 
заявител на обучението 

8. 
„Обща хирургия“ „Лапароскопска чернодробна хирургия - 

възможности, предимства и резултати” Задочна Цивилен служител или гражданско лице 
извън системата на МО, СППМО и БА 

Военномедицинска 
академия 

9. 
„Обща хирургия“ „Хирургични усложнения при ендоскопски 

процедури на хепато-билиарната система” Задочна Цивилен служител или гражданско лице 
извън системата на МО, СППМО и БА 

Военномедицинска 
академия 

10. 
„Обща хирургия“ 

„Възпалителни заболявания на дебелото черво, 
изискващи хирургично лечение. Алгоритъм на 

поведение” 
Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 
Военномедицинска 

академия 

11. 

„Обща хирургия“ 
„Субфасциален катетър или епидуралнааналгезия 

сравнителен анализ напостоперативните 
резултати припациенти с 

дуоденопанкреатичнирезекции” 

Задочна Цивилен служител или гражданско лице 
извън системата на МО, СППМО и БА 

Военномедицинска 
академия 

12. 
„Обща хирургия“ 

„Клиничен ефект на неоадювантнатахимио-
радиотерапия при резектабилендуктален 
аденокарцином на главата напанкреаса” 

Задочна Цивилен служител или гражданско лице 
извън системата на МО, СППМО и БА 

Военномедицинска 
академия 

13. „Пластична и 
естетична хирургия“ 

„Локално лечение на рани от изгаряне и 
мекотъканни дефекти” Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 
Военномедицинска 

академия 
14. 

Онкология 

„Роля на липидите и други метаболитни фактори за 
прогнозата на болните с колоректален, белодробен, 

простатен карцином и карцином на млечната 
жлеза” 

Задочна Цивилен служител или гражданско лице 
извън системата на МО, СППМО и БА 

Военномедицинска 
академия 

15. 
Онкология 

„Инфекцията с COVID 19 - отражение върху 
лечението и прогнозата на болни със солидни 

злокачествени тумори” 
Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 
Военномедицинска 

академия 
16. 

Онкология 
„Предиктивни маркери за ефекта на 

имунотерапията при солидни злокачествени 
тумори” 

Задочна Цивилен служител или гражданско лице 
извън системата на МО, СППМО и БА 

Военномедицинска 
академия 

17. 

Съдова хирургия „Септични усложнения след съдовиреконструкции“ Задочна Цивилен служител или гражданско лице 
извън системата на МО, СППМО и БА 

Военномедицинска 
академия 
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Докторска програма 
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обучение Категория обучаем 

Обучаваща военно-
образователна/научна 

институция и 
заявител на обучението 

18. 

Съдова хирургия 
„Ендоваскуларно лечение на аневризми в аорто-

илиачен сегмент“ Задочна Цивилен служител или гражданско лице 
извън системата на МО, СППМО и БА 

Военномедицинска 
академия 

19. „Организация и 
управление извън 

сферата на 
материалното 
производство 
(национална 
сигурност)“ 

„Усъвършенстване на електронното разузнаване в 
Сухопътни войски на Българската армия“ Редовна Офицер 

Национален военен 
университет 

„Васил Левски“ 

20. „Комуникационни 
мрежи и системи“ 

„Изследване на възможностите за съвместно 
приложение на шумоустойчиво кодиране и 
шифриране в комуникационните системи“ 

Задочна Офицер 
Национален военен 

университет 
„Васил Левски“ 

21. „Автоматизирани 
системи за обработка 
на информацията и 

управление” 

„Изследване на възможности за скрито предаване 
на информация при управлението на военни 

формирования“ 
Задочна Офицер 

Национален военен 
университет 

„Васил Левски“ 

22. 
„Организация и 
управление на 

въоръжените сили“ 

„Правила за прилагане на сила от военните кораби 
в процеса на контрол на корабоплаването, 

адаптирани към рисковете и заплахите за морската 
сигурност и безопасност“ 

Задочна 
Офицер 

 
 

Висше военноморско 
училище 

„Н. Й. Вапцаров“ 

23. 
„Организация и 
управление на 

въоръжените сили“ 

„Адаптиране на способностите на ВМС за 
управление на екологични кризи в морските 

пространства“ 
Задочна Офицер 

 
Висше военноморско 

училище 
„Н. Й. Вапцаров“ 

24. „Организация и 
управление на 

въоръжените сили“ 
 

„Модел на подготовка и провеждане на далечно 
плаване на военен кораб“ Задочна Офицер 

 
Висше военноморско 

училище 
„Н. Й. Вапцаров“ 
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№ 
Докторска програма 

 
Тема за разработване на дисертационен труд Форма на 
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образователна/научна 

институция и 
заявител на обучението 

25. „Организация и 
управление на 

въоръжените сили“ 

„Повишаване на безопастността в противоминните 
действия чрез използване на безпилотни средства“ Задочна Офицер 

 
Висше военноморско 

училище 
„Н. Й. Вапцаров“ 

26. „Автоматизирани 
системи за 

обработка на 
информация и 
управление“ 

„Изследване на криптографски методи за защита 
на информацията“ Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 
Висше военноморско 

училище 
„Н. Й. Вапцаров“ 

27. „Автоматизирани 
системи за обработка 

на информация и 
управление“ 

„Подходи за създаване на сценарии за провеждане 
на занятия и учения за подготовка на специалисти 

по киберсигурност“ 
Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 

Висше военноморско 
училище 

„Н. Й. Вапцаров“ 

28. „Автоматизирани 
системи за обработка 

на информация и 
управление“ 

„Изграждане и изследване на модел на виртуален 
киберполигон за подготовка и обучение на 

специалисти по киберсируност“ 
Задочна Офицер 

Висше военноморско 
училище 

„Н. Й. Вапцаров“ 
29. „Автоматизирани 

системи за обработка 
на информация и 

управление“ 

„Възможности за обединяване и оценка на данни 
събирани от автономни системи“ Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 

Висше военноморско 
училище 

„Н. Й. Вапцаров“ 
30. „Електроснабдяване и 

елетрообзавеждане по 
отрасли (на кораба)“ 

„Управление на тягови електродвигатели“ Задочна Цивилен служител или гражданско лице 
извън системата на МО, СППМО и БА 

Висше военноморско 
училище 

„Н. Й. Вапцаров“ 
31. „Електроснабдяване и 

елетрообзавеждане по 
отрасли (на кораба)“ 

„Изследване влиянието на азимутно задвижване, 
използвано при фериботи върху икономията на 

гориво и количество отработени газове“ 
Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 

Висше военноморско 
училище 

„Н. Й. Вапцаров“ 
32. 

„Военнополитически 
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“ 
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институция и 
заявител на обучението 

33. „Динамика, 
балистика и 

управление на полета 
на летателни 

апарати“ 

„Максимализация дължината на кумулативна 
струя при вариране профила на елементи от 

заряда“ 
Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 
Институт по отбрана 

„Проф. Цветан Лазаров“ 

34. „Динамика, 
балистика и 

управление на полета 
на летателни 

апарати“ 

„Изследване формирането на кумулативна струя 
със зададен градиент на скоростта по нейната 

дължина“ 
Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 
Институт по отбрана 

„Проф. Цветан Лазаров“ 

35. „Оптични и лазерни 
уреди и методи“ 

„Нови концепции за монокуляр за нощно виждане 
– развитие и функционалности“ Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 
Институт по отбрана 

„Проф. Цветан Лазаров“ 
36. „Оптични и лазерни 

уреди и методи“ 
„Дневен колиматорен мерник за автоматични 

голямокалибрени оръжейни системи“ Задочна Цивилен служител или гражданско лице 
извън системата на МО, СППМО и БА 

Институт по отбрана 
„Проф. Цветан Лазаров“ 

37. „Методи за 
контролиране и 
изпитвания на 

материали, изделия и 
апаратура“ 

„Методи за изпитване и оценяване на влиянието на 
симулирани климатични фактори върху промяната 
на физикомеханичните свойства на материали за 

обувни изделия“ 

Задочна Цивилен служител или гражданско лице 
извън системата на МО, СППМО и БА 

Институт по отбрана 
„Проф. Цветан Лазаров“ 

38. „Автоматизирани 
системи за обработка 

на 
информация и 
управление“ 

„Методи за детайлизиране на обща оперативна 
картина“ Задочна 

Военнослужещ, цивилен служител или 
гражданско лице извън системата на 

МО, СППМО и БА 

Институт по отбрана 
„Проф. Цветан Лазаров“ 

39. 
„Радиолокация и 
радионавигация“ 

„Изследване на бистатични и мултистатични 
пасивни 

радарни системи за откриване на безпилотни 
летателни апарати“ 

Задочна Цивилен служител или гражданско лице 
извън системата на МО, СППМО и БА 

Институт по отбрана 
„Проф. Цветан Лазаров“ 

40. „Радиопредавателна 
и радиоприемна 

техника“ 

„Изследване шумоустойчивостта на 
радиоприемници в 

импровизирани взривни устройства при 
Задочна 

Военнослужещ, цивилен служител или 
гражданско лице извън системата на 

МО, СППМО и БА 

Институт по отбрана 
„Проф. Цветан Лазаров“ 
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противодействие от 
взривяване“ 

41 „Информационни 
технологии и 

киберсигурност“ 

„Изследване на информационната сигурност в клас 
безжични мрежи“ Задочна 

Военнослужещ, цивилен служител или 
гражданско лице извън системата на 

МО, СППМО и БА 

Институт по отбрана 
„Проф. Цветан Лазаров“ 

42. „Информационни 
технологии и 

киберсигурност“ 

„Възможности за използване на елементи на 
изкуствения интелект при провеждане на 

кибероперации“ 
Задочна Военнослужещ Институт по отбрана 

„Проф. Цветан Лазаров“ 
43. „Информационни 

технологии и 
киберсигурност“ 

„Системи за управление на безпилотни летателни 
средства в условия на влошена електромагнитна 

среда“ 
Задочна 

Военнослужещ, цивилен служител или 
гражданско лице извън системата на 

МО, СППМО и БА 

Институт по отбрана 
„Проф. Цветан Лазаров“ 

44. „Информационни 
технологии и 

киберсигурност“ 

„Изследване състоянието на околната среда чрез 
анализиране на сензорни данни с помощта на 

изкуствен интелект“ 
Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 
Институт по отбрана 

„Проф. Цветан Лазаров“ 
45. 

„Информационни 
технологии и 

киберсигурност“ 

„Изследване възможностите за извличане на 
знания отсензорни данни при оценка на кризисна 
обстановка“ 

Задочна 
Военнослужещ, цивилен служител или 

гражданско лице извън системата на 
МО, СППМО и БА 

Институт по отбрана 
„Проф. Цветан Лазаров“ 

46. „Химични 
технологии свързани 

със сигурността и 
отбраната“ 

„Нанокомпозити за балистична защита“ Задочна Цивилен служител или гражданско лице 
извън системата на МО, СППМО и БА 

Институт по отбрана 
„Проф. Цветан Лазаров“ 

47. „Химични 
технологии свързани 

със сигурността и 
отбраната“ 

„Изследване, разработване и внедряване на 
системи от възобновяеми енергийни източници, 

приложими в сектора сигурност и отбрана“ 
Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 
Институт по отбрана 

„Проф. Цветан Лазаров“ 

48. „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“ 
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49. „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“ 

50. 
„Социология на 

отбраната и 
сигурността“ 

„Общество на знанието, развитие на иновации и 
изграждане на отбранителни способности: 

стратегии за идентифициране на перспективни 
технологии и подходи за тяхното приложение в 

отбраната“ 

Задочна Цивилен служител или гражданско лице 
извън системата на МО, СППМО и БА 

Институт по отбрана 
„Проф. Цветан Лазаров“ 

51. „Организация и 
управление извън 

сферата на 
материалното 
производство 

(управление на 
сигурността и 
отбраната)“ 

„Изграждане и управление на Системата за 
национална сигурност“ Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 
Институт по отбрана 

„Проф. Цветан Лазаров“ 

52. „Организация и 
управление извън 

сферата на 
материалното 
производство 

(управление на 
сигурността и 
отбраната)“ 

„Възможности за усъвършенстване на 
Националната система за управление при кризи“ Задочна Цивилен служител или гражданско лице 

извън системата на МО, СППМО и БА 
Институт по отбрана 

„Проф. Цветан Лазаров“ 
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