
 

Списък на предлаганите от ВВМУ теми за докторантури през 2023 г. 

 
 

№ ШИ- 
ФЪР 

ПРОФЕСИОНАЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ. 

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА 

НАУЧЕН ПРОБЛЕМ (ТЕМА) ФОРМА ОБУЧАЕМ ОБУЧАВАЩА 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

   ЗАЯВИТЕЛ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Военно дело 

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          ВВМУ 
”Н.Й.Вапцаров” 

ВВМУ 

”Н. Й. Вапцаров” 

2. 9.2. Военно дело 

Организация и управление на 

въоръжените сили 

 Адаптиране на способностите на ВМС за 

управление на екологични кризи в морските 

пространства 

задочна офицер ВВМУ 
”Н.Й.Вапцаров” 

ВВМУ 

”Н. Й. Вапцаров” 

3.  9.2. Военно дело 
Организация и управление на 
въоръжените сили 

   Модел на подготовка и провеждане на 

далечно плаване на военен кораб 

 

задочна офицер         ВВМУ 
”Н.Й.Вапцаров” 

ВВМУ 
”Н. Й. Вапцаров”  

4.  9.2. Военно дело 
Организация и управление на 
въоръжените сили 

  Повишаване на безопасността в 

противоминни действия чрез 

използване на безпилотни средства 

задочна офицер ВВМУ 
”Н. Й. Вапцароов” 

ВВМУ 
”Н. Й. Вапцаров” 

5. 5.3. Комуникационна и компютърна 
техника 
Автоматизирани системи за 
обработка на информация и 
управление 
 

Изследване на криптографски методи 

за защита на информацията 

задочна цивилен служител 
или цивилен 
гражданин 

ВВМУ 
”Н. Й. Вапцароов” 

ВВМУ 
”Н. Й. 

Вапцароов” 
 

6. 5.3. Комуникационна и компютърна 
техника 
Автоматизирани системи за 
обработка на информация и 
управление 
 

Подходи за създаване на сценарии за 

провеждане на  занятия и учения за 

подготовка на специалисти по кибер 

сигурност 

задочна цивилен служител 
или цивилен 
гражданин 

ВВМУ 
”Н. Й. Вапцароов” 

ВВМУ 
”Н. Й. 

Вапцароов” 



7. 5.3. Комуникационна и компютърна 
техника 
Автоматизирани системи за 
обработка на информация и 
управление 
 

Изграждане и изследване на модел на 

виртуален киберполигон за подготовка 

и обучение на специалисти по 

киберсигурост 

задочна офицер ВВМУ 
”Н. Й. Вапцароов” 

ВВМУ 
”Н. Й. 

Вапцароов” 

8. 
 
 

5.3. Комуникационна и компютърна 
техника 
Автоматизирани системи за 
обработка на информация и 
управление 
 

Възможности за обединяване и оценка 

на данни събирани от автономни 

системи 

задочна цивилен служител 
или цивилен 
гражданин 

ВВМУ 
”Н. Й. Вапцароов” 

ВВМУ 
”Н. Й. 

Вапцароов” 

9. 5.5. Транспорт, корабоплаване и 
авиация 
Електроснабдяване и 
електрообзавеждане по отрасли 
(на кораба) 

   Управление на тягови 

електродвигатели 

задочна цивилен служител 
или цивилен 
гражданин 

ВВМУ 
”Н. Й. Вапцаров” 

ВВМУ 
”Н. Й. Вапцаров” 

10. 5.5. Транспорт, корабоплаване и 
авиация 
Електроснабдяване и 
електрообзавеждане по отрасли 
(на кораба) 

  Изследване влиянието на азимутно 

задвижване, използвано при фериботи 

върху икономията на гориво и 

количество отработени газове 

задочна цивилен служител 
или цивилен 
гражданин 

ВВМУ 
”Н. Й. Вапцаров” 

ВВМУ 
  „Н. Й. Вапцаров“ 

11. 9.1. Национална сигурност 
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 

простронства на страната 

  

задочна офицер ВВМУ 
”Н. Й. Вапцаров” 

ВВМУ 
”Н. Й. Вапцаров” 

 
 
 
 
 

        

                                                       

 НАЧАЛНИК НА ВВМУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" 

                              ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ПРОФ., Д.В.Н.                        БОЯН МЕДНИКАРОВ                         

                                                                

      


