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О Б Я В Л Е Н И Е 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за докторантура по следните професионални направления: 

 

№ 

ПРОФЕСИОНАЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ДОКТОРСКА 

ПРОГРАМА 

 

НАУЧЕН ПРОБЛЕМ/ТЕМА 

 

ФОРМА 

 

ОБУЧАЕМ 

 

ОБУЧАВАЩО 

ЗВЕНО 

1.  

 
 

5.3. 
„Комуникационна 

и компютърна 
техника“ 

Автоматизирани 
системи за 

обработка на 
информация и 

управление 

Възможности за повишаване на 
сигурността и контрол на 

отдалечения достъп до 
комуникационното оборудване 
на бреговата информационна 

система за контрол на 
корабоплаването и охрана на 

морската граница „ЕКРАН“ на 
ВМС 

задочна    офицер 

катедра 
„Информационни 

технологии“ на 
факултет „Инженерен 

2.  

 
 

9.2. „Военно 
дело“ 

Организация и 
управление на 
въоръжените 

сили 

Противокорабните ракетни 
комплекси в системата на 
необходимите оперативни 

способности на Военноморските 
сили 

задочна    офицер 

катедра „Организация и 
управление на военни 

формирования на 
тактическо ниво“ на 

факултет 
„Навигационен“ 

3.  

 
 

5.5. „Транспорт, 
корабоплаване и 

авиация“ 

Корабни силови 
уредби, машини и 

механизми 

Стратегии и най-добри 
практики в среда на обогатена 

реалност при съвместно 
използване на корабни 

машинни и противопожарни 
тренажори. 

задочна 

цив. 
служител 

или 
гражданин 
извън МО, 
СППМО и 

БА 

катедра „Корабни 
силови уредби“ на 

факултет „Инженерен“ 

4.  

 
 

5.5. „Транспорт, 
корабоплаване и 

авиация“ 

Корабни силови 
уредби, машини и 

механизми 

Изследване на влиянието на 
горивата върху качеството на 

остатъчните продукти на 
горенето, мощността и 
ефективната работа на 

корабните котли. 

задочна 

цив. 
служител 

или 
гражданин 
извън МО, 
СППМО и 

БА  

катедра „Корабни 
силови уредби“ на 

факултет „Инженерен“ 
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5.  

 

 

5.5. „Транспорт, 

корабоплаване и 

авиация“ 

Електроснабдяване и 
електрообзавеждане 

по отрасли (на кораба) 

Хибридни модули за 
високоволтови силови 

електронни преобразуватели за 
корабно оборудване 

задочна 

цив. служител 
или гражданин 

извън МО, 
СППМО и БА  

катедра 
„Електротехника“ на 

факултет „Инженерен“ 

6.  

 

 

5.5. „Транспорт, 

корабоплаване и 

авиация“ 

Технология и 
организация на 

корабостроенето и 
кораборемонта 

Техническа диагностика на 
корабни дизелови двигатели 
посредством интелигентни 

системи 

задочна 

цив. служител 
или гражданин 

извън МО, 
СППМО и БА  

катедра 
„Кораборемонт“ на 

факултет „Инженерен“ 

7.  

 

 

5.5. „Транспорт, 

корабоплаване и 

авиация“ 

Технология и 
организация на 

корабостроенето и 
кораборемонта 

Изследване на корозионната 
устойчивост на тънкослойни 

покрития 
задочна 

цив. служител 
или гражданин 

извън МО, 
СППМО и БА  

катедра 
„Кораборемонт“ на 

факултет „Инженерен“ 

8.  

 

 

5.5. „Транспорт, 

корабоплаване и 

авиация“ 

Радиолокация и 
радионавигация 

Анализ на възможностите за 
използване на дистанционно 
управляеми летателни форми 

за осигуряване на гео-
пространствени данни в 

интерес на формированията ( 
за овладяване и/или 

преодоляване на последствията 
от бедствия) на ВМС. 

задочна 
 

офицер 
 

катедра „Електроника“ 
на факултет 

„Навигационен“ 

9.  

 

5.3. „Комуникационна 

и компютърна техника“ 

Автоматизирани 
системи за обработка 

на информация и 
управление 

Модели и подходи за 
повишаване на сигурността 

при използване на 
концепцията „интернет на 

всичко“ 

задочна 
офицер 

 
 

катедра 
„Информационни 

технологии“ на 
факултет „Инженерен“ 

10.  

 

 

5.3. „Комуникационна 

и компютърна техника“ 

Автоматизирани 
системи за обработка 

на информация и 
управление 

Методи за повишаване на 
сигурността на операционни 

системи за мобилни 
устройства 

задочна 

цив. служител 
или гражданин 

извън МО, 
СППМО и БА  

катедра 
„Информационни 

технологии“ на 
факултет „Инженерен“ 
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11.  

 

5.3. „Комуникационна 

и компютърна техника“ 

Автоматизирани 
системи за обработка 

на информация и 
управление 

Изграждане на виртуална 
компютърна среда за науждите 

на Щаб на ВМС 
задочна 

офицер 
 

катедра 
„Информационни 

технологии“ на 
факултет „Инженерен“ 

12.  

 
 
 

5.5. „Транспорт, 
корабоплаване и 

авиация“ 

Корабни силови 
уредби, машини и 

механизми 

Изследване на промяната на 
съпротивлението на корабния 

корпус в резултат на 
нагнетяване на въздух около 

подводната част на кораба при 
различни режими на работа и 
метеорологични условия на 

плаване. 

задочна 

цив. служител 
или гражданин 

извън МО, 
СППМО и БА  

катедра „Корабни 
силови уредби“ на 

факултет „Инженерен“ 

 

 

 

Забележка: Всички докторантури са за по 1 (едно) място, със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен 

вестник” 

 

 

Справки: на тел. 052/55 22 43, 052/55 22 22 – централа и на сайта на училището: www.naval-acad.bg 

Подаване на документи: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ул. „Васил Друмев“ 73, регистратура за некласифицирана 

информация, ет. 1. 

 

http://www.naval-acad.bg/

