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СЪДЪРЖ АНИЕ: О тноено обявява!?© isa кон курси  за редовни и задочни 
д окто р ан ту р и  в ъ в  военните акад ем и и , ви сш и те военни 
у ч и л и щ а  и И н сти тут  но о тб р ан а  „П роф есор  Ц ветан 
Л а за р о в ” през 2018 г.

На основание чл, 31, ал. ! във врьзка с чд. 2б, г, 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 висчиего образование, чл. 7, iui. I от Закона за 
развитието иа академичния състав в Република България, раздел I, т. 14 от 
заповед на министъра на отбраната А» О Х -626/27.07.2011 г. (изм. и доп. със 
заповед №  ОХ-380/30.05.2012 г, и Яй О Х -189/17.03.201S г.), и с Решение на 
М инистерския съвет if» 236 от 27 април 2017 г. за утвърждаване броя на 
приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и 
научните организации на Република България през учебната 2017-2018 г.,

ЗАПОВЯДВАМ:

L Обявявам Списък на научни те специалности / докторски програми 
за обучение з редовна и задочна форма на докторантура във военните 
академии, висшите военни училища и Институт по отбрана „Професор Цветан 
Лазаров” през 2018 г., съгласно Приложението.

2. До 15 юни 2017 г. иaчaл^Jии,итe иа военните академ 1-ш и висшите 
военни училищ а и директорът на Ииституга по отбрана „Професор Цветан 
Л азаров” да обявят конкурси за редовна и задочна д о к т о р а т у р а  в „Държавен 
вестник” и иа интернет страницата иа Военномедицинска академия, Института 
по отбрана „Професор Цвета!! Л азаров” и съогвегното висше вое!шо училище, 
съ 1Д(асно Приложението.

3. Военнослужещ ите, желаещ и да се обучават в редовна и задоч!!з 
докторантура да подадат рапорт по команден ред за получаване на разрешение 
за каидидагстваие и обучение от министъра !{а огбранага, сьгласио чл. 113, ал. 
1 от Правилника за ипи.чагаи-а иа Закопа за отбраната и въоръжените си.чи на 
Ре1!уб.)шка България, в срок до:

а) за висшите военни уч 1и!и*ца н И истизущ  но oropafia „Професор 
Цветан Лазаров” до i 7 lojiii 2017 s

б) за 13ог*ш5а академия „Гсор!з! С. Раковскгг' до  30 октомври 20! 7 i .



4. Кандидатите по т. 3 да приложат към рапорта следните документи;
а) кадрова справка, изготвена от кадровия орган по местослужене;
б) справка за научните интереси и публикации на кандидата (ако има 

такива);
в) становище за необходимостта 

командир / началник / ръководител;
от ооучението от съответния

5. В срока по т. 3, буква „а” цивилните служители о'г М инистерството 
на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 
Българската армия, желаещи да се обучават в редовна и задочна докторантура 
във Военномедицинска академия, висш ите военни училища и Института по 
отбрана „Професор Цветан Лазаров’’, да  подадат заявление за получаване на 
разрешение за кандидатстване и обучение от мииисгьра на отбраната, 
съ!'ласно чл. 120 от Правилника за прилагане ма Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република Българття, към което 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) становищ е за необходимостта от обучението от съответния началник 
/ ръководител.

6. Дирекция „Управление иа човеш ките ресурси” да изготви докладна 
записка до минисгьра на отбраната за даване на разрешение за кандидатстване 
и обучение в редовна и задочна докторантура на военнослужещ ите и 
цивилните служители о'г М инистерството на отбраната, структурите на пряко 
подчинение на министъра иа отбраната и Българската армия, които отговарят 
на изискванията, в срок до;

а) 15 август 2017 г. за Воеииокзедицинска академия, висшите военни 
училищ а м И нституза по отбрана „Професор Цветан Лазаров” ;

б) 10 ноември 2017 г. за Военна академия „Георги С. Раковски” .

7. Командирите / началниците / ръководителите на структурите, в 
конто служат / работят, да оповестят ка{1дидатите за обучение за реш ението на 
минист7>ра на отбраната в срок до:

а) 30 август 2017 г. за Военномедицинска академия, висшите военни 
училища и Института по отбрана „П рофесор Цветан Лазаров” ;

б) 15 ноември 2017 г. за Военна академия „Георги С. Раковски” .

8. Военнослужещ ите и цивилните с;!ужители от М инистерството т  
огбраиазд, сзруктурите на пряко подчинение на. минисгьра на отбраната и 
Българската армия, получщщ разрешет!ие за обучение, да подадат рапорт / 
заявление в срок до:

а) 8 септември 2017 у. до началника иа Военномедицинска академия, 
с'ьответиото висш е военно уч{1ЛИ1це и директора иа Института по отбрана 
„Професор Цветан Л азаров” ;

б) 20 ноември до начазишка на Военна академия „Георги С. Раковски” .



V. към рапорта / заявлението по т. 8 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 училнще;
г’) други документи, удосговеряващ и и!1тересите и постиженията на 

кандидата в съответната научна област;
д) колие от документите по атестирането, заверени от съответния 

орган по личния състав;
е) копие от разрец]еиието за дос тъп до класифицирана информация;
ж) копие от сер'гифйкат за владеене на английски шги френски език по 

стандарта на МАТО STANAG-6001 -  за военнослужещите.

10. В срок до 8 септември 2017 г. цивилните граждани извън 
М инистерството на отбраната, сз’руктурите на пряко подчинение на минис'п>ра 
на отбраната и Българската армия да подадат заявление до началника на 
Военномедицинска академия или висшето военно училищ е, или до директора 
на {4нститута по отбрана „Професор Цветан Лазаров” , в които желаят да се 
обучават, към което да приложат документите по т, 9, букви от „б” до 
автобиография.

г” и

11. в  рапорта / заявлението кандидатите по т. 8 и т. 10 да посочат 
чуждия език, по който ще положат конкурсен изпит.

12. Началниците иа Воемномедиципска академия и висшите военни 
училищ а и директорът иа Иисгитута по огбраиа „Професор Цветан Лазаров” :

а) до 20 септември 2017 г. да назначат със своя заповед комисии за 
допускане до конкурсни изпити на кандидатите, които отговарят на 
изискванията;

б )д о  2 октомври 2017 г, да уведомят писмено кандидатите, допуснати 
до участие в конкурсите изпити и да изпратят програмите, по които ще се 
проведат изпитите;

в) до 2 октомври 2017 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 човегпкиге ресурси” до 20 октомври 2017 г.;

д) до 5 декември 2017 г. да изпратят в дирекция „Управление на 
човеш ките ресурси” предложение за зачисляване на успеш но издържалите 
конкурсните изпити въз основа на решенггето на ш ютзетния академичен съвет, 
а за Иггстизуга гю отбрана „Професор [Двеган Л азаров” -  на Научния съвет.



13, Началникът ua Военна академия „Георги G, Раковски” :

а) до 30 ноември 2017 г, да назначи със своя заповед комисия за 
допускане до конкурсни изпити на кандидатите, които отговарят на 
изискванията;

б) до 10 декември 2017 г. да уведоми писмено кандидатите, допуснати 
до участие в конкурсите изпити и да изпратят програмите, по които ще се 
проведат изпитите;

в) до 10 декември 2017 г. да уведоми писмено кандидатите, които не са 
допуснати до участие в конкурсите изпи ги, като посочаг мотивите за това;

г )д а  организира провеждането на конкурсните изпити не по-рано от 
един месец след изтичане иа срока за подаване па докуме!1тите за 
кандидатстване по утвърден o r него график, който да бъде изпратен в 
дирекция „Управление на човешките ресурси” до 20 декември 2017 г.;

д) до 30 януари 2018 г. да изпрати в дирекция „Управление иа 
човешките ресурси” предложение за зачисляване на успешно издържалите 
конкурсните изпити въз основа на решението иа Академичния съвет.

14, Директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси” да ми 
представи проект на заповед за зачисляване на военнослужещ и и цивилни 
служители от М инистерството на отбраната, структурите иа пряко подчинение 
на министъра на отбраната и Българската армия в редовна и задочна форма иа 
докторантура, както следва:

а) във Военно медицинска академия, висшите военни училищ а и 
Института по отбрана „Професор Цветан Л азаров” до 20 декември 2017 г

б) във Военна академия „Георги С. Раковски” до 15 февруари 2018 г.

15, До 10 дни след издаването на заповедта по т. 14, на основание 
чл, 65, а.п. 3, г. 3 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република Бтсиария, началиикът на Военна академия 
„Георги С. Раковски” и директорът на Институт по отбрана „Професор Цветан 
Лазаров” да сключат допълнително споразумение с военнослужещите, 
зачислени за обучение в редовна ([юрма.

16. Кандидатите за обучение, чиито процедури на проучване за даване 
на разрешение за достъп до класифицирана информация завърш ат с отказ за 
издаване на разрешение, не се приемат за обучение, независимо от резултатите 
им на конкурсните изпити. Ма лицата, иа 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.

17. Директорът на ди|5екцня „Връзки с общ ественос тта” да организира 
публикуването на заповедта в игттернет сзраницаза на М инистерството на 
отбрана'! а.



Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на 
дирекция „Управление на човешките ресурси” .

ПРИЛОЖ ЕНИЕ: Списък на научните специалности/докторски
програми за обучение в редовна и задочна форма на 
докторантура през 2018 г. - 12 (дванадесет) листа, 
некласифицирана информация.


