КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАДРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТБРАНАТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Глава I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Обучението, квалификацията и професионалната подготовка на кадри за нуждите на
Въоръжените сили на Република България се извършват във военни и граждански
академии и училища, и учебни центрове. Кадровите военнослужещи могат да се
обучават във военни и граждански академии, училища и учебни центрове на други
държави при условия и по ред, определени от министъра на отбраната в съответствие
със споразуменията за военно сътрудничество в областта на обучението.
Военнослужещите на наборна военна служба се обучават за получаване на
първоначални и последващи военни знания и умения по правило в учебните центрове,
които са в учебните бази на видовете въоръжени сили, а за придобиване на
необходимата военна подготовка за изпълнение на задачи в екип - в състава на
подразделенията и частите на въоръжените сили.
Военната подготовка и придобиването на военноотчетна специалност, военното
образование и повишаване на квалификацията на военнослужещите са основни
елементи на военнообразователния процес и условие за развитието на военните кадри.
Придобиване на висше военно образование и обучение за повишаване на
квалификацията се извършва в Националното висше военно училище (НВВУ),
Военна академия "Г. С. Раковски" (ВА) и Военномедицинска академия (ВМА).
Обучение и повишаване на квалификацията на офицери и сержанти се извършва и във
военни академии и училища на други държави.
В Националното висше военно училище се извършва обучение след завършено средно
образование със срок на подготовка по учебен план 4 години, като на завършилите се
присъжда образователно-квалификационна степен "бакалавър" по военна и по
гражданска специалности.
Обучението по военна и гражданска специалности се провежда по единен учебен план.
В НВВУ се извършва обучение и за придобиване на образователно-квалификационна
степен "магистър" и образователна и научна степен "доктор" по акредитираните
граждански специалности.
НВВУ извършва обучение и за повишаване на квалификацията на офицери и
граждански лица в Министерството на отбраната, Генералния щаб и подразделенията
и частите на видовете въоръжени сили.
Във Военна академия "Г. С. Раковски" се извършва обучение на офицери за
придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" и образователна и
научна степен "доктор" по военна специалност. В генералщабния и стратегически
курсове на ВА се обучават офицери, притежаващи образователно-квалификационна
степен "магистър", прогнозирани за назначаване на длъжности, изискващи висши

офицерски звания.
ВА "Г. С. Раковски" извършва обучение и за повишаване на квалификацията на
офицери, заемащи длъжности по-високи от заместник-командир на част, граждански
лица в Министерството на отбраната, Генералния щаб и видовете въоръжени сили,
както и за военна подготовка на ръководители на държавната и местната
администрация.
Военномедицинска академия организира обучение в докторантура и следдипломно
обучение по медицински специалности на висши и средни медицински кадри от
системата на военното и гражданското здравеопазване.
ВА "Г. С. Раковски", ВМА и НВВУ са национални институции за развитие на военната
наука, провеждане на научни и приложни изследвания за отбраната и научното
развитие на кадрите от Министерството на отбраната и въоръжените сили.
Провеждането на научни изследвания във ВА "Г. С. Раковски", ВМА и НВВУ е
неотделима част от дейността на академичния състав. Научните изследвания са
насочени към създаването на нови научни знания или научно-приложни продукти,
създаване на проекти в приоритетните области, както и за обосноваване и развитие на
обучението.
Военната подготовка и придобиването на необходимата военна квалификация на
кадрите за нуждите на въоръжените сили на Република България се извършва в
учебни центрове. В тях се обучават:
• наборните и кадровите войници за придобиване на първоначални военни знания и
умения и за придобиване на първа и следваща воинска специалност или квалификация;
• граждански лица, приети на кадрова служба за придобиване на професионална
квалификация "сержант" и военноотчетна специалност;
• кадрови войници за придобиване на квалификация "сержант";
• граждански лица, приети на кадрова служба за придобиване на професионална
квалификация "офицер" и военноотчетна специалност;
• наборни военнослужещи за придобиване на квалификация "офицер от резерва";
• офицери, сержанти и войници за мобилизационния резерв;
• офицери, сержанти и войници за постоянния резерв;
• военнослужещи и екипи за участие в операции за поддържане на мира извън
територията на страната и други мисии в чужбина.
В учебните центрове се извършва подготовка и на чуждестранни военни специалисти.
На всички категории обучаеми и за всички степени (нива, етапи) от военнообразователния процес и военната подготовка, включително и в бойните
подразделения на въоръжените сили се издава съответен документ.

Глава II
ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОВИШАВАНЕ НА

КВАЛИФИКАЦИЯТА В НАЦИОНАЛНОТО ВИСШЕ ВОЕННО УЧИЛИЩЕ (НВВУ)

1. Обучение на кадрови офицери
В НВВУ се извършва обучението на курсанти, офицери и граждански лица за
нуждите на Министерството на отбраната и други ведомства, както и на
чуждестранни граждани.
1.1. Обучението за придобиване на висше образование по специалности от
професионално направление "Организация и управление на тактическите
подразделения от родовете и специалните войски" на "Държавен регистър на
образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища
на Република България" се извършва във факултетите на НВВУ.
Приемът в НВВУ се осъществява по условия и ред определени в наредба на
министъра на отбраната.
Формите на обучение са редовна, задочна и дистанционна. Редовната форма е с
продължителност на обучение 4 години.
Срокът на обучение при задочната форма е 5 години, с хорариум на присъствените
занятия не по-малък от 30 на сто от хорариума за редовната форма.
НВВУ създава възможности и определя условията за обучение по определени
специалности в дистанционна форма по индивидуален учебен план.
Завършилите НВВУ получават диплома за висше образование на образователноквалификационна степен "бакалавър" по военна и по гражданска специалности,
военна и гражданска квалификация и военноотчетна специалност.
В НВВУ се извършва и обучение за придобиване на образователноквалификационна степен "магистър" и образователна и научна степен "доктор" по
гражданските специалности.
1.2. Обучението за получаване на образователно-квалификационна степен
"бакалавър" по специалност от професионалната област "Военно дело" на приети
на кадрова военна служба офицери, притежаващи образователно-квалификационна
степен не по-ниска от "бакалавър", придобита в гражданско висше училище се
извършва в НВВУ чрез задочна или дистанционна форма на обучение.
1.3. Следдипломната квалификация на кадровите офицери се извършва в Центъра
за следдипломна квалификация към НВВУ.
Курсовете за следдипломна квалификация са:
• за длъжностна квалификация на офицери за заемане на длъжности до "началникщаб на батальон", включително, с продължителност до 4 месеца. Завършилите
получават удостоверение за професионална квалификация;
• за допълнителна и езикова квалификация на офицери и на граждански лица в
Министерството на отбраната и Въоръжените сили. Завършилите получават

удостоверение за професионална квалификация.
Глава III
ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОВИШАВАНЕ НА
КВАЛИФИКАЦИЯТА ВЪВ ВА "Г. С. РАКОВСКИ", ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ И ВЪВ
ВОЕННИ И ГРАЖДАНСКИ АКАДЕМИИ И УЧИЛИЩА НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ

1. Развитието на ВА "Г. С. РАКОВСКИ" и военно-академичното образование
се извършва в съответствие с утвърдената от министъра на отбраната
концепция. В академията се извършва обучение на офицери и граждански лица
от Министерството на отбраната и от други министерства и ведомства и на
чужди граждани по въпроси на сигурността, отбранителната политика и
военното дело.
1.1. Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен
"магистър" по специалности от професионално направление "Организация и
управление на оперативно-тактическите формирования от видовете и родовете
войски" се извършва във Факултет "Оперативно-тактически".
Приемът за обучение по тази магистърска програма се извършва по условия и
ред определяни ежегодно с наредба на министъра на отбраната. Извършва се и
обучение на чуждестранни военнослужещи, владеещи български език (ако не
владеят с тях се провежда курс с продължителност до 1 година).
Формите на обучение са редовна, задочна и дистанционна. Редовната форма е с
продължителност до 1,5 години. От това учебно време 30% се заделя за
обучение по оперативна съвместимост, включващо изучаване на
военнопрофесионален английски или френски език, щабни процедури в
многонационални щабове, компютърна подготовка за щабна работа и
професионални комуникативни умения на чужд език. Задочната форма на
обучение е с продължителност 2 години, с хорариум на присъствените занятия
не по-малък от 40% от хорариума за редовната форма.
ВА "Г. С. Раковски" създава възможности и определя условията за провеждане
на дистанционна форма на обучение по отделни специалности.
Във факултета се извършва обучение по специалностите: "Сухопътни войски",
"Военновъздушни сили", "Военноморски сили", "Материално-техническо
осигуряване" и "Комуникационно-информационни системи".
Изпълнилите изискванията на учебния план за съответната специалност
получават диплом за придобита образователно-квалификационна степен
"магистър" и сертификат по СТАНАГ 6001 за владеене на чужд език.
1.2. Във Военна академия се извършва обучение за придобиване на
образователно-квалификационна степен "магистър" и по специалностите
"Национална сигурност и отбрана" и "Организация и управление на
въоръжените сили".
Приемът за тези програми се извършва по условия и ред, определяни ежегодно с
наредба на министъра на отбраната. За специалността "Национална сигурност и

отбрана" могат да кандидатстват и граждански лица с образователноквалификационна степен "бакалавър" извън Министерството на отбраната. По
двете специалности се извършва обучение и на чуждестранни граждани,
владеещи български език (ако не владеят, с тях се провежда курс с
продължителност до 1 година).
Формите на обучение са редовна и дистанционна с продължителност до 1
година.
Изпълнилите изискванията на учебния план за съответната специалност и форма
на обучение получават диплом за придобита образователно-квалификационна
степен "магистър" .
1.3. Във Военна академия се извършва обучение за придобиване на
образователна и научна "доктор" по група специалности "Военни науки" от
научната област "Обществени науки".
1.4. Във Военна академия се провеждат курсове за следдипломна квалификация
на военнослужещи и граждански лица. Курсовете са:
• за длъжностна квалификация на офицери за заемане на длъжност "командир на
батальон" и по-високи; • за допълнителна квалификация на офицери в рамките
на професионалното им направление; • за целева квалификация по оперативна
съвместимост; • за езикова квалификация на военнослужещи и граждански лица.
В зависимост от продължителността на курсовете за следдипломна
квалификация успешно завършилите получават "удостоверение", "свидетелство"
или сертификат по СТАНАГ 6001.
Видът, броят на курсовете, тяхната продължителност и условията за подбор на
кандидатите се определят с наредба на министъра на отбраната.
1.5. Институтът за перспективни изследвания за отбраната е основно структурно
звено във Военна академия за осъществяване на научноизследователска дейност
за нуждите на Министерството на отбраната и въоръжените сили в
направленията: системи за командване и управление, комуникационни и
информационни системи и системи за разузнаване, въоръжения и бойни
припаси. Дейността се осъществява в сътрудничество със сродни
научноизследователски институции и водещи фирми в страната и чужбина. В
състава му функционира Научноизследователски и демонстрационен център за
провеждане на изследвания и оценки на технологии и изделия в областта на
информационните и комуникационните системи.
2. Повишаване на квалификацията на кадрите във военни академии и
училища на други държави.
Кадровите военнослужещи могат да повишават квалификацията си във военни
академии, училища и центрове на други държави. Министърът на отбраната
приравнява придобитите от тях статут и квалификация към статута и
квалификацията, получавани в националната военнообразователна система.
Гражданските лица в Министерството на отбраната, Генералния щаб и видовете

въоръжени сили, заемащи ръководни длъжности могат да повишават
квалификацията си във военни и граждански академии и училища в чужди
държави при условия и по ред, определени от министъра на отбраната.
3. Обучение и квалификация на висши и средни медицински кадри от
военното здравеопазване.
Обучението в докторантура на лекарите от въоръжените сили се извършва във
Военномедицинска академия. Специализацията на офицерите лекари по
военномедицински специалности е до 3 години и се организира във
Военномедицинска академия съгласно изискванията на Министерството на
здравеопазването.
Във ВМА се извършва обучението и на постъпващите в Българската армия
лекари.
Военномедицинска академия провежда и научно-изследователска дейност по
военно-медицински специалности.
4. Обучение и квалификация на граждански лица.
Български и чужди граждани могат да се обучават в НВВУ и ВА "Г.С. Раковски"
за получаване на висше образование по специалности от професионалната
област "Военно дело", без да получават професионална квалификация "офицер",
по ред и условия, определени от министъра на отбраната.
Гражданските лица в Министерството на отбраната, Генералния щаб и видовете
въоръжени сили, заемащи ръководни длъжности, както и пряко ангажираните в
процеса на подготовката на решения по осигуряването в областта на отбраната и
военната сигурност се обучават в центровете за следдипломна квалификация
към НВВУ и ВА "Г. С. Раковски".
Военната подготовка на ръководителите на държавната и местната
администрация, дружествата и организациите се извършват във "Г. С. Раковски"
по ред, установен от Министерски съвет.
Глава IV
ПОДГОТОВКА НА ВОЕННИ СПЕЦИАЛИСТИ В УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ

Поетапно военната подготовка и придобиването на необходимата военна
квалификация се прехвърля от сега съществуващите в Българската армия
множество учебни центрове в няколко учебни бази.
Учебна база е районът, в който са разположени основните и обслужващи звена на
НВВУ и учебните центрове за военна подготовка и придобиване на необходимата
военна квалификация от кадрите за нуждите на въоръжените сили, с прилежащите
към тях терени, сгради и съоръжения.
Командир на учебната база е най-старшият по звание и длъжност кадрови
военнослужещ в базата.
Учебните бази:
• създават всички необходими условия за осигуряване на основните и обслужващи
звена на НВВУ;
• осъществяват централизирано управление на подготовката на военни

специалисти по всички военноотчетни специалности в Българската армия и на
чуждестранни военни специалисти;
• осигуряват единно методическо ръководство и логистика на военноспециалната
подготовка; • стопанисват и използват предоставените им комунално-битови,
кабинетни и учебно-технически съоръжения, въоръжение и бойна техника,
полигонна база;
• предоставят възможности за провеждане на симулационни тренировки на щабове
и подразделения преди излизане на полеви учения, игри и други;
• създават възможности за подготовка на кадри, екипи и формирования за участие
в ОПМ и други мисии в чужбина.
Към всеки вид въоръжени сили се формират учебни бази за подготовка на кадрови,
наборни военнослужещи и резервисти в градовете В. Търново, Плевен, Белене,
Долна Митрополия, Шумен и Варна.
1. Подготовка на наборни войници.
Военнослужещите на наборна военна служба се приемат в учебни центрове. В тях
получават начална военна подготовка (курс за оцеляване и самостоятелни
действия на бойното поле) с продължителност не по-малко от 45 дни и полагат
военна клетва.
Подготовката на наборните войници продължава в учебните центрове за
придобиване на първа воинска специалност или квалификация.
Продължителността на тази подготовка е до 3 месеца, в зависимост от
специалността или квалификацията, която се придобива.
Цикълът на подготовката се повтаря на всеки 3 месеца с постъпването на набора.
След приключване на подготовката в учебните центрове, наборните
военнослужещи се изпращат в поделенията на Българската армия, където
продължават обучението си в състава на отделенията (разчетите, екипажите).
Учебните планове и програми за подготовка на наборни войници се разработват от
началниците на Главни щабове на видовете въоръжени сили и се утвърждават от
началника на Генералния щаб.
2. Подготовка на кадрови войници
Подготовката на кадрови войници се извършва в специализирани учебни центрове.
Кандидатите за професионални войници постъпват там след подбор, извършен от
военните окръжия или от командирите на поделения. Повторно кандидатстване за
постъпване на кадрова военна служба се допуска след 6 месеца.
Кандидатите за професионални войници подписват договор за извършване на
подготовката и проверка на професионалната пригодност.
Началниците на учебни центрове допускат кандидатите до подписване на договор
за кадрова военна служба след успешното преминаване през интензивен курс по
оцеляване, самостоятелни действия на бойното поле и лидерска подготовка с
продължителност до 11 седмици.
Преминалите успешно през подготовката и тестовете подписват договор за
кадрова военна служба и се изпращат на служба на длъжността, за която са
кандидатствали или продължават обучението си за придобиване на воинска

специалност или квалификация.
Подготовката на кадровите войници за придобиване на воинска специалност или
квалификация се извършва в учебни центрове и в други учебни (учебнотренировъчни) звена на Българската армия или в чужбина. Продължителността на
обучението е до 8 седмици.
Учебните планове и програми за подготовка на кадрови войници се разработват от
началниците на главните щабове на видовете въоръжени сили и се утвърждават от
началника на Генералния щаб.
3. Подготовка на кадрови сержанти.
Обучението за придобиване на квалификация "сержант" се извършва в учебни
центрове за подготовка на военни специалисти. Учебните центрове са
разположени на територията на учебните бази в градовете Велико Търново, Долна
Митрополия, Шумен и Варна, където са съответните факултети на НВВУ.
Учебните центрове се създават от началника на Генералния щаб.
За подготовка като сержанти се приемат по правило войници на кадрова военна
служба, удостоени от началниците на главните щабове на видовете въоръжени
сили или командирите на командванията в Генералния щаб и преминали успешно
през тест за пригодност.
Обучението е с продължителност до 1 година. Учебните планове и програми се
разработват в главните щабове на видовете въоръжени сили и се утвърждават от
началника на ГЩ на БА.
В перспектива подготовката на сержантите се осъществява след придобиване на
образователно-квалификационна степен "специалист по…", предимно в задочна и
дистанционна форма на обучение.
4. Подготовка на наборни военнослужещи за придобиване на квалификация
"офицер от резерва".
Обучение за придобиване на квалификация "офицер от резерва" се извършва на
наборници, завършили висше образование със степен "бакалавър" или "магистър".
Срокът на обучението им е 6 месеца, от които не повече от 3 месеца като войскови
стаж в поделения на Българската армия.
Учебните планове и програми за подготовка на наборни военнослужещи за
придобиване на квалификация "офицер от резерва" се разработват от главните
щабове на видовете въоръжени сили и се утвърждават от началника на ГЩ на БА.
5. Подготовка на офицери, сержанти и войници - резервисти.
5.1. Подготовка на офицери, сержанти и войници за мобилизационния резерв.
Подготовка на резервисти за мобилизационния резерв се извършва за придобиване
на специалност и за повишаване на военната квалификация.
Обучението е в учебните бази в краткосрочни курсове с продължителност от 30 до
90 денонощия. Учебните планове и програми се разработват от главните щабове на
видовете въоръжени сили и се утвърждават от началника на Генералния щаб на
Българската армия.

5.2. Подготовка на офицери, сержанти и войници за постоянния резерв.
Подготовка на резервисти за постоянния резерв се извършва за повишаване на
военната им квалификация.
Обучението е в учебните бази в краткосрочни курсове с продължителност 2
седмици. Учебните планове и програми се разработват от главните щабове на
видовете въоръжени сили и се утвърждават от началника на ГЩ на БА.
6. Подготовка на граждански лица, приети на кадрова служба за придобиване
на професионална квалификация "офицер" и военноотчетна специалност (за
специалности, по които не се извършва обучение в НВВУ).
Военната квалификация "офицер" и военноотчетна специалност от приети на
кадрова служба офицери, притежаващи образователно-квалификационна степен
"бакалавър" или по-висока, придобита в гражданско висше училище се получава
след военна подготовка в център за следдипломна квалификация на НВВУ. Срокът
на обучение е с продължителност до 6 месеца.
Този вид подготовка за лекарите се извършва във ВМА по учебен план, който
включва учебен модул и в НВВУ.
Глава V
УПРАВЛЕНИЕ НА ВОЕННООБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА, ВОЕННАТА ПОДГОТОВКА И
КВАЛИФИКАЦИЯ

Министърът на отбраната осъществява общото ръководство на военното образование
и на научноизследователската дейност в Министерството на отбраната.
При осъществяване на функциите си министърът на отбраната се подпомага от
началника на Генералния щаб и заместник-министър.
Непосредственото ръководство на НВВУ, на военната подготовка и получаването на
необходимата военна квалификация се възлага на началника на Генералния щаб на
Българската армия.
Непосредственото ръководство на ВА "Г.С. Раковски" и ВМА и методическият
контрол върху обучението за придобиване на висше образование в НВВУ се възлага
на заместник-министър.
Общото ръководство на военното образование и научно-изследователската дейност в
Министерството на отбраната, както и непосредственото ръководство на ВА "Г.С.
Раковски" и ВМА министърът на отбраната осъществява като:
• съгласувано с министъра на образованието и науката прави предложения за
откриване, преобразуване и закриване на военни академии, висши военни училища,
факултети, филиали, институти и колежи към тях, както и военнонаучни
организации;
• съгласувано с министъра на образованието и науката предлага единните държавни
изисквания за получаване на образователни степени по специалностите от областта
"Военно дело";
• съгласувано с министъра на образованието и науката утвърждава специалностите
във Военната академия и НВВУ;
• съгласувано с министъра на образованието и науката утвърждава учебните планове
на специалностите във Военната академия и НВВУ;
• съгласувано с министъра на образованието и науката предлага ежегодно за

утвърждаване от Министерския съвет броя на приеманите за обучение курсанти и
студенти по специалности и броя на докторантите във ВА, ВМА и НВВУ;
• съгласувано с министъра на образованието и науката предлага за приемане от
Министерския съвет правилниците за устройството и дейността на ВА, ВМА и
НВВУ;
• по предложение на началника на Генералния щаб утвърждава квалификационните
характеристики на специалисти с висше образование от областта "Военно дело";
• утвърждава формите и степените, по които се провежда обучението във ВА, ВМА и
НВВУ;
• утвърждава системата за оценяване и за поддържане на качеството на обучението и
на академичния състав на ВА, ВМА и НВВУ;
• утвърждава реда, показателите и критериите за атестиране на научнопреподавателския и научноизследователския състав на ВА, ВМА и НВВУ;
• утвърждава модел за длъжностно развитие на научно-преподавателския състав от
ВА, ВМА и НВВУ;
• издава правилници, наредби, инструкции и заповеди, разпореждания и други
нормативни документи, отнасящи се до военното образование и научноизследователската дейност;
• утвърждава структурата и щатовете на ВА и ВМА;
• назначава и освобождава от длъжност кадровите военнослужещи от академичния
състав на ВА и ВМА;
• утвърждава ежегодно отчет за резултатите от дейността на ВА и ВМА;
Дирекция "Кадрова политика" е работен орган на министъра на отбраната за
осъществяване на функциите му по общото ръководство на военнообразователната
система.
Началникът на Генералния щаб на Българската армия подпомага министъра на
отбраната при осъществяване на функциите му по общото ръководство на военното
образование и научно-изследователската дейност в Министерството на отбраната.
Непосредствено ръководи НВВУ, военната подготовка и придобиването на
необходимата военна квалификация на личния състав от въоръжените сили на
Република България.
При осъществяване на функциите си, началникът на Генералния щаб се подпомага от
заместник-началника на Генералния щаб по ресурсите и началниците на главните
щабове на видовете въоръжени сили.
Началникът на Генералния щаб на Българската армия подпомага министъра на
отбраната и осъществява непосредственото ръководство на НВВУ, военната
подготовка и придобиването на необходимата военна квалификация на личния състав
на въоръжените сили на Република България като:
• предлага на министъра на отбраната специалностите от областта "Военно дело",
формите и системата по които се провежда обучението в НВВУ и съгласува
съответните специалности във ВА и ВМА;
• ръководи разработването на проекти за единни държавни изисквания за
специалностите от областта "Военно дело" в НВВУ и съгласува съответните във ВА и
ВМА;
• предлага на министъра на отбраната за утвърждаване на квалификационните
характеристики на специалисти с висше образование от областта "Военно дело";
• предлага на министъра на отбраната за утвърждаване на учебните планове на

специалностите в НВВУ и съгласува учебните планове на специалностите във ВА и
ВМА;
• организира разработването на нормативните документи, свързани с изпълнението на
изискванията на ЗОВС и ЗВО;
• предлага на министъра на отбраната модел за длъжностно развитие на научнопреподавателския състав на НВВУ;
• ежегодно предлага на министъра на отбраната броя на приеманите за обучение
слушатели и курсанти по специалности и броя на докторантите във ВА, ВМА, НВВУ
и други училища;
• предлага на министъра на отбраната випускниците на НВВУ за присвояване на
първо офицерско звание;
• представя на министъра на отбраната ежегоден отчет за резултатите от дейността на
НВВУ, дейностите по военната подготовка и придобиване на необходимата
квалификация на личния състав на въоръжените сили на Република България;
• открива, преобразува и закрива учебни бази, сектори, центрове, библиотеки,
лаборатории, учебни полигони, издателски комплекси и други относително
обособени структури в НВВУ, учебните бази и във формирования, осъществяващи
военна подготовка и придобиване на военна квалификация в Българската армия;
• назначава и освобождава от длъжност кадрови военнослужещи от академичния
състав на НВВУ;
• утвърждава ежегоден отчет на НВВУ и главните щабове на видовете въоръжени
сили за резултатите от дейността на НВВУ и от дейностите по военната подготовка и
придобиването на необходимата военна квалификация на личния състав от
въоръжените сили на Република България;
• утвърждава ежегоден отчет за реализацията на випускниците на ВА, ВМА, НВВУ и
други учебни формирования;
• утвърждава за членове на държавните изпитни комисии представители на
Генералния щаб и видовете въоръжени сили;
• издава директиви, заповеди и разпореждания, свързани с дейността на НВВУ и
другите учебни формирования, както и по взаимодействието и всестранното им
осигуряване от Българската армия;
• определя задълженията на началниците на главните щабове на видовете въоръжени
сили по обучението на всички категории военнослужещи за нуждите на съответния
вид въоръжени сили;
• утвърждава функционалните задължения на заместник-началниците на главните
щабове по подготовката на войските, и на управленията "Подготовка и използване на
войските (силите) в главните щабове на видовете въоръжени сили, свързани с
обучението на всички категории военнослужещи за нуждите на съответния вид
въоръжени сили;
Заместник-началникът на Генералния щаб на Българската армия по ресурсите
отговаря пред началника на Генералния щаб за работата на НВВУ, обучението,
квалификацията и професионалната подготовка на кадрите за нуждите на
Българската армия.
Управление "Личен състав" - ГЩ е работен орган на началника на Генералния щаб на
Българската армия при осъществяване на функциите му, свързани с военното
образование, научно-изследователската дейност, военната подготовка и придобиване
на необходимата военна квалификация за нуждите на съответния вид въоръжени
сили. Заместник-началниците на главните щабове на видовете въоръжени сили по

подготовката на войските (силите) отговарят пред началниците на главните щабове
на видовете въоръжени сили за състоянието на учебните бази, дейността на учебните
центрове и методическата връзка със съответните основни звена на НВВУ.
Управленията "Подготовка и използване на войските (силите)" са работни органи на
началниците на главните щабове на видовете въоръжени сили за изпълнение на
задачите, свързани с дейността на НВВУ по военната подготовка и придобиване на
необходимата военна квалификация за нуждите на съответния вид въоръжени сили.
(Подчинеността, координацията и взаимовръзките по управлението на
военнообразователния процес, военната подготовка и квалификация на кадрите съгласно приложения № 3 и № 4)

Глава VІ
ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСИ НА НВВУ, ВА "Г.С. РАКОВСКИ" И УЧЕБНИТЕ БАЗИ

1. Министърът на отбраната предоставя на НВВУ, ВА, ВМА и учебните
центрове право на стопанисване и ползване на движима и недвижима
собственост, материални средства, вещи и имущества.
2. НВВУ, ВА и ВМА съставят, изпълняват и отчитат самостоятелни бюджети.
3. Правилата за формиране на бюджети на основните звена се определят в
правилника за дейността на съответното висше военно училище (академия).
4. В приходната част на бюджета на ВА, ВМА и НВВУ постъпват:
• субсидии от бюджета на Министерството на отбраната;
• собствени приходи.
5. Приходната и разходната част на бюджета се съставя по класификацията на
приходите и разходите на бюджета на Министерството на отбраната.
6. Превишението на приходите над разходите в края на годината преминава
като наличност в бюджета за следващата година.
7. Министърът на отбраната утвърждава правила за определяне на
възнагражденията на работещите във ВА, ВМА и НВВУ.
8. Всестранното осигуряване дейността на НВВУ, ВА, ВМА и учебните бази се
осъществява по ред и условия, определени от министъра на отбраната,
началника на Генералния щаб и главните щабове на видовете въоръжени сили.

Глава VII
ПОДБОР И РАЗВИТИЕ НА НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ КАДРИ ЗА ВИСШИТЕ ВОЕННИ
УЧИЛИЩА И НА ИНСТРУКТОРИ В УЧЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ

За научно-преподавателски състав в НВВУ и ВА "Г. С. Раковски" се назначават
лица в съответствие със Закона за висшето образование и Закона за научните
степени и научните звания.
Лекционните курсове по задължителните учебни дисциплини в НВВУ и ВА "Г. С.
Раковски" се провеждат от хабилитирани в съответното научно направление
преподаватели. До 20% от лекционните курсове се провеждат от хабилитирания
състав на научно-изследователските звена към факултетите на НВВУ, Института
за перспективни изследвания за отбраната и Центъра "Военна история" към ВА "Г.

С. Раковски".
До 30 на сто от лекциите във ВА "Г. С. Раковски" се провеждат от външни за
военната академия лектори, като половината от тях са от Министерството на
отбраната, Генералния щаб на Българската армия, главните щабове на видовете
въоръжени сили и специалисти от чужбина.
Предвижда се до 30 на сто от задължителните учебни дисциплини да се възлагат
на преподаватели с образователна и научна степен "доктор" и преподаватели,
преминали през подходящи длъжности в Министерството на отбраната и в
Българската армия (особено за преподаватели по военно-приложни дисциплини).
Приносът на всеки член на академичния състав в НВВУ и ВА "Г. С. Раковски" се
оценява по методика за оценка на учебната, научноизследователската и други
дейности, адекватна на съвременните световни стандарти, стимулираща
качеството на учебната и научната работа. Разработва се и се въвежда система за
оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав.
На лицата от научно-преподавателския състав в НВВУ и ВА "Г. С. Раковски" се
осигурява широка възможност за участие в националния и международния научен
обмен.
Участието на научно-преподавателския състав в учебни програми на граждански
висши училища в страната и чужбина се стимулира като елемент на развитието на
гражданско-военните отношения.
Повишаването на квалификацията на преподавателите в НВВУ и ВА "Г. С.
Раковски" се осъществява чрез обучение в докторантура, следдипломна
квалификация и специализация във военни и граждански академии и училища в
страната и в чужбина.
Обучението в учебните центрове се извършва от инструктори - офицери, сержанти
(които са преобладаващата част), кадрови войници и граждански лица. Те не
отговарят на изискванията на Закона за висшето образование. Офицерите и
сержантите инструктори задължително се подбират на ротационен принцип от
поделенията на Българската армия по предложение на командирите им, от
показалите най-високи резултати при атестирането. За управлението на всички
конкретни дейности по подбора, обучението, назначенията, развитието и
освобождаването на инструкторския състав в учебните центрове отговаря
управление "Личен състав" - ГЩ.

