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Актуалността на проблема за усъвършенстване модела за кариерно развитие на
офицерите – преподаватели от Военна академия
„Г. С. Раковски“, рязко нараства в условията на
кризисен преход във всички области на живота,
водещ до оптимизиране на структурите в армията
и необходимостта от търсенето на нови пътища
за стабилизация в управлението на човешкия
фактор, основани на генералната стратегия за
кариерно развитие на офицерите от армията.
Повече от двадесет и осем години всички
сфери на дейност на българското общество,
включително
военнообразователната,
са
обхванати от огромни трансформации, което
налага нов подход за създаване на качествен
модел за кариерно развитие на офицерите
– преподаватели от Военна академия „Г. С.
Раковски“, изискващ иновационно мислене,
адекватно ръководство, ресурсно обезпечаване
и целенасочени действия. Тези промени
влияят върху стратегиите за управление на
човешките ресурси в организациите и поставят
човешкият фактор1 в центъра на събитията.
Човешките ресурси са най-важният елемент от
организационното изграждане на Българската
армия. Количеството и качеството им са основни
показатели, определящи отбранителната способност2 на държавата. Постигането на устойчив
прираст осигурява попълването на Българската
армия с необходимия контингент от офицери за
изпълнение на военна служба.
Проблемът за кариерното развитие на
офицерите в Българската армия никога не
е съществувал сам за себе си. Той винаги е
произтичал от необходимостта за качествено
комплектуване на Българската армия с офицерски
състав. Създаването и налагането на ефективен
и качествен модел за кариерно развитие на
офицерите – преподаватели от Военна академия
„Г. С. Раковски“, като необходимо условие за
развитието на организационната структура
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и просперитета на армията ни все повече
концентрира вниманието на командирите
от всички степени3. Мащабът на заплахите4
и реалните щети от неефективния модел за
кариерно развитие на офицерите преподаватели,
които се нанасят на организационната структура
на армията, безспорно извежда този въпрос сред
значимите приоритети за ефективното управление
на човешките ресурси.
Научните търсения по въпросите, свързани
с кариерното развитие на офицерите във
военнообразователната система, продължават
да са предизвикателство за широк кръг
изследователи, работещи в сферата на човешките
ресурси. Независимо, че моделите и методите
за изследване на тези проблеми периодично се
усъвършенстват, все още има непроучени докрай
характеристики както по отношение на кариерното
развитие на офицерите преподаватели, така и от
гледна точка на обхвата на тяхното действие.
Интересът към темата на статията беше
провокиран от факта, че проблемът практически
не е разработен цялостно в българската теория
и у нас липсват значими научни публикации по
тази тема. Настоящото изследване за кариерното
развитие на офицерите – преподаватели във
Военна академия „Г. С. Раковски“, не обхваща
кариерното развитие на инструкторите и
цивилните служители - преподаватели от
академичния състав.
Същност на кариерното развитие
Въпросът за кариерното развитие заема
важно място в концепцията за управлението на
човешките ресурси. Важността му се обуславя от
факта, че ясните правила за развитие на хората в
дадена организация са много силен мотиватор за
постъпване на работа, задържане в организацията
и стремеж за повишаване на образованието и
квалификацията.
В момента понятието „кариера“ се използва
широко в областта на науката и практиката за
развитие на човешките ресурси в организацията.
В същото време то се тълкува по различен начин
от различните изследователи и специалисти по
кариерно развитие.
Специфичността на ситуацията е, че в
нашата култура понятието „кариера“ се явява
старо и ново едновременно. Етимологията на

думата „кариера“ се свързва латинската дума
carrus – количка, фургон, и италианската carriera – бягане, жизнен път, поприще (област).
Това понятие съществува в много европейски
езици със сходно съдържание. Например, във
френския език carriere означава напредък в
областта на обществената, служебната, научната
и друга дейности. В английския език под career се
разбира занятие и професия, за които се изисква
специална подготовка, работата на живота, успех
в професионалната дейност, линия на поведение
и начин на действие.
Според Българския тълковен речник
понятието „кариера“ се интерпретира като „път,
ход, поприще, служба, област на живота, успех и
достижение да се постигне нещо“. По този начин
се възприема понятието „кариера“ в България
през XX век и е свързано с избора на сфера на
професионална дейност, както и с личен успех.
По-различно разбиране за „кариера“ се
развива по времето на социализма. С. И. Ожегов
дава следната дефиниция за „кариера“: „Род
занятие, професия, в буржоазно дворянския
бит – положение в обществото, достигане на
съвършенство в определена дейност в някоя
област“. Така, от една страна, кариерата се
отъждествява с трудовата (професионалната)
дейност, а от друга, с нея се отбелязва класовасъсловната принадлежност на човека. В
България през този период понятието „кариера“
не се употребява за характеризиране трудовата
дейност на работниците. Използват се понятия
заместители, заети от съветската литература, като
професионален път, повишаване, професионален
растеж, които заедно всъщност заместват
понятието „кариера“. В постсоциалистическия
период това понятие става широко употребявано.
Социалните и икономическите реформи в
България стимулират заимстването на опита
от управлението на кариерата в западните
страни, където се обръща по-голямо внимание
на проблематиката, свързана с развитието и
управлението на кариерата на служителите от
организацията. Политиката на демократизация на
обществото допринася за повишаване ролята на
индивидуалността на служителите и признаване
значимостта на създадените условия за тяхното
развитие и реализация.

От средата на XX век кариерата се определя
общо в две направления. Първото направление
- определя кариерата като занимание или
професия (изискващи специално образование)
или като реализация на професионален успех
(бързо израстване в службата), при което
е налице движението напред и развитието.
Второто направление - свързва кариерата с
професионалните умения (да имаш кариера,
означава да работиш в едно професионално
направление – например да си военнослужещ,
лекар, учител и др.). В този смисъл за човек,
който сменя различни професии, не се приема, че
има кариерно развитие.
Тъй като понятието „кариера“ в момента
не е непременно задължително да се свързва с
професионални дейности, за да се означи стремеж
към успех в професионалната сфера, се използва
понятието „професионална кариера“, под което
се разбира самореализация на личността в
процеса5 на професионално развитие, промяна
на заеманата професионална позиция. Понятието
„професионална кариера“ е тясно свързано с
понятията „професия“ и „специалност“.
„Професия“ може да бъде определена
като вид общественополезна работа. В една
професия могат да бъдат разграничени няколко
специалности. „Специалността“ е вид занятия в
рамките на една и съща професия. Професията
и специалността се определят по признака
съдържание на работата. Специализацията
изисква още по-тясно направление на дейности (в
определен отрасъл, професионално направление).
Професионалната
кариерата
предполага
избор и смяна на професията, специалността
и специализацията, както и промяна на
квалификациите.
Чуждестранните изследователи в сферата
на професионалната кариера, най-вече в САЩ,
предпочитат да дадат максимално разширено
тълкуване на „кариера“, като я „разделят на
няколко междинни етапа от пътя в живота на един
човек, свързан с работата му“6. Те дефинират
кариерата в нейния най-пълен и цялостен смисъл
като „последователността и комбинацията от роли,
които хората изпълняват през целия си живот“7.
Руските изследователи при провеждане на
изследвания в областта на развитието на кариерата
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на служителите в организацията извеждат и
представят на широката общественост различни
обобщени съждения и дефиниции за „кариерата“.
В. П. Иванов определя кариерата в най-широкият
смисъл на думата като активно придвижване на
човека в развитието и подобряването на начина
на живот, като се гарантира нейната устойчивост
в потока на социалния живот.
От краткият анализ можем да обобщим,
че управлението на кариерата на служителите
е сложно съставен процес на планирани
организационни
усилия
за
непрекъснато
подпомагане на служителите в стремежа им
да усвояват необходимите за работата знания,
умения, индивидуални навици и способности
от технически и специален характер през
целия професионален живот и задържането
им в организацията, промяна на свързаното
със службата им поведение и едновременно с
това получаване на постоянна обратна връзка
за цялостното им длъжностно развитие в
организацията.
Управление на кариерното развитие
на офицерите - преподаватели от Военна
академия „Г. С. Раковски“
Управлението на кариерното развитие на
офицерите е непрекъснат процес, осигуряващ
бъдещите им назначения съгласно изискванията
на длъжностната характеристика за съответната
длъжност по Класификатора на длъжностите
на военнослужещите в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия.
Целта му е придобиване и натрупване на знания
и умения от офицерите чрез заемане на различни
длъжности в рамките на една кариерна област
(за младшите офицери) или кариерно поле (за
старшите офицери) и повишаване на тяхната
професионална квалификация.
Действащият модел за кариерно развитие
на офицерите – преподаватели от Военна
академия „Г. С. Раковски“, е функция от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България, Правилник за прилагане на Закона
за отбраната и въоръжените сили в Република
България, Закона за развитие на академичния
състав в Република България, Правилника за
прилагане на Закона за развитие на академичния

4

състав в Република България, Правилника за
развитие на академичния състав във Военна
академия „Г. С. Раковски“, Заповед на министъра
на отбраната № ОХ-926/19.11.2018 г. относно
условията и реда за заемане и назначаване на
длъжности от научно-преподавателския състав и
на длъжност „инструктор”/„старши инструктор”
във Военната академия, висшите военни училища,
Военномедицинската академия и Института по
отбрана „Проф. Цветан Лазаров“.
Кариерното развитие на офицерите
– преподаватели от Военна академия „Г. С.
Раковски“, е сложен процес поради факта,
че кариерата им е регулирана от два закона,
множество правилници и съпътстващи наредби
и заповеди. Това е наложено от специфичната
дейност и нормативната уредба, засягаща
развитието на академичния състав във всички
висши училища и университети в България.
Академичният състав на Военна академия
„Г. С. Раковски“ и висшите военни училища се
състои от военнослужещи и цивилни служители,
заемащи академични длъжности по Закона за
висшето образование. Академичните длъжности,
заемани от офицерите преподаватели, (академичен
състав) са „асистент“, „главен асистент“,
„доцент“ и „професор“. Съгласно Класификатор
на длъжностите на военнослужещите в
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия тези офицери могат да
притежават военно звание от „лейтенант“ до
„генерал-майор“.
За да бъдат назначени на академична
длъжност във Военна академия „Г. С.
Раковски“, офицерите следва да отговарят на
изискванията, регламентирани с посочените
законови и подзаконови нормативни актове,
както и на следните специфични изисквания:
да
имат
необходимото
военно
звание
според Класификатора на длъжностите на
военнослужещите в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия; да притежават
сертификат за владеене на английски или френски
език по стандарта на НАТО – STANAG 6001 (на
ниво минимум 2-2-2-2, определено със заповед
на министъра на отбраната); да притежават
образователно-квалификационната
степен

„магистър“ в професионалното направление
„Военно дело“ или в друго професионално
направление. В съответствие със законовата
нормативна база министърът на отбраната със
своя заповед регламентира условията, реда
и процедурите за заемането на академични
длъжности от офицерите.
Кариерното развитие на офицера като
преподавател във Военна академия „Г. С. Раковски“
може да започне след определен период служба
във военните формирования от въоръжените
сили или в структурите, пряко подчинени на
министъра на отбраната, след преминаване на
различни длъжности по вертикалата и натрупване
на професионален опит в областта на сигурността
и отбраната.
Първата преподавателска длъжност във
Военната академия, която може да бъде заета от
офицер, е „асистент“. Офицерите кандидатстват
при обявен конкурс със заповед на министъра на
отбраната, в която са определени изискванията за
заемането на длъжността от военнослужещите.
Назначаването на тази длъжност става със заповед
на министъра на отбраната или оправомощени
от него длъжностни лица по предложение на
Академичния съвет, след провеждане на интервю
и класиране на кандидатите. Максималният
срок за престояване на длъжност „асистент“
от военнослужещите във Военна академия „Г.
С. Раковски“ е шест години. В рамките на този
срок офицерите-преподаватели е необходимо
да придобият образователната и научна степен
(ОНС) „доктор“ и да кандидатстват за заемане
на академичната длъжност „главен асистент“.
Офицерите-преподаватели,
назначени
на
длъжност „асистент“, които не придобият
образователната и научна степен „доктор“ в срок
от шест години, се освобождават от длъжност
със заповед на министъра на отбраната по
предложение на началника на Военната академия.
Академичната длъжност „главен асистент“
се заема от офицери с придобита образователна
и научна степен „доктор“ в съответната научна
област или научни области след конкурс и избор.
Конкурсът се обявява със заповед на министъра на
отбраната по предложение на Академичния съвет
при наличие на вакантна длъжност и осигурена
преподавателска
натовареност.
Офицерътпреподавател на длъжност „асистент“ може да

кандидатства по обявен конкурс за длъжността
„главен асистент“, ако притежава звание „майор“
или „подполковник“. Офицерите от структурата
на въоръжените сили и други структури,
пряко подчинени на министъра на отбраната,
с придобита образователна и научна степен
„доктор“ в съответната научна област или научни
области и със звание „майор“ или „подполковник“
също могат да кандидатства по обявения конкурс
за длъжността „главен асистент“.
Офицерите, кандидати за заемане на
академичната длъжност „главен асистент“,
допуснати до конкурса, се оценяват от научно жури
при спазване изискванията на Закона за развитие
на академичния състав. Изборът на офицер за
заемане на академичната длъжност „главен
асистент“ се провежда от съвета на приемащото
звено след получаване предложението на журито,
като се спазват условията и редът, определени с
Правилника за развитието на академичния състав
във Военна академия „Г. С. Раковски“.
Академичните длъжности „доцент“ и
„професор“ се заемат от офицери с придобита
образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“ в съответната
научна област или научни области след проведени
конкурс и избор. Конкурсът се обявява със заповед
на министъра на отбраната по предложение на
Академичния съвет при наличие на вакантна
длъжност
и
осигурена
преподавателска
натовареност. Офицерите, кандидати за заемане
на академичната длъжност „доцент“, трябва
да имат придобита образователна и научна
степен „доктор“ или научна степен „доктор
на науките“, не по-малко от две години да са
заемали академичната длъжност „асистент“ или
„главен асистент“ или да са били преподаватели,
включително хонорувани, или членове на
научноизследователски екип в Академията или
друго висше училище или научна организация,
или да са били специалисти от практиката и да
имат доказани постижения в своята област, или
да са представили публикуван монографичен труд
или равностойни публикации в специализирани
научни издания или доказателства за съответни
на тях художественотворчески постижения в
областта, които да не повтарят представените за
придобиването на образователната и научна степен
„доктор“ или научната степен „доктор на науките“.
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На базата на посочените изисквания
офицер-преподавател със звание „майор“, заемал
академичната длъжност „асистент“, или със
звание „подполковник“, заемал академичната
длъжност
„главен
асистент“,
може
да
кандидатства по обявен конкурс за академичната
длъжност „доцент“ със звание „подполковник“
или „полковник“. Офицерите-кандидати за
заемане на академичната длъжност „доцент“,
допуснати до конкурса, се оценяват от научно
жури при спазване изискванията на Закона за
развитие на академичния състав.
Изборът на офицер, кандидат за заемане на
академичната длъжност „доцент“, се провежда
от съвета на приемащото звено след получаване
предложението на журито, като се спазват
условията и редът, определени с Правилника за
развитието на академичния състав във Военна
академия „Г. С. Раковски“.
Съществува възможност офицер от
въоръжените сили и други структури, пряко
подчинени на министъра на отбраната, с придобита
образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“ в съответната
научна област или научни области и отговарящ
на посочените допълнителни изисквания да
кандидатства по обявения конкурс за длъжността
„доцент“ със звание „подполковник“ или
„полковник“.
Офицерите-преподаватели, кандидати за
заемане на академичната длъжност „професор“,
трябва да отговарят на следните условия: да са
придобили образователната и научна степен
„доктор“ и да са заемали академичната длъжност
„доцент“ в Академията или в друго висше
училище или научна организация не по-малко от
две академични години или не по-малко от пет
години да са били преподаватели, включително
хонорувани, членове на научноизследователски
екип в академията или в друго висше училище
или научна организация или да са упражнявали
художественотворческа дейност, или да са били
специалисти от практиката и да имат доказани
постижения в своята област; да са представили
публикуван монографичен труд или равностойни
публикации в специализирани научни издания
или доказателства за съответни на тях
художественотворчески постижения в областта
на изкуствата, които да не повтарят представените
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за придобиване на образователната и научна
степен „доктор“, на научната степен „доктор на
науките“ и за заемане на академичната длъжност
„доцент“; да са представили други оригинални
научноизследователски трудове, публикации,
изобретения и други научни и научноприложни
разработки
или
художественотворчески
постижения, които се оценяват по съвкупност.
Ако
кандидатите
не
са
заемали
академичната длъжност „доцент“, те трябва да
представят още един публикуван монографичен
труд
или
равностойни
публикации
в
специализирани научни издания, или съответни
на тях доказателства за художественотворчески
постижения в областта, които да не повтарят
представените за придобиване на образователната
и научна степен „доктор“ и на научната степен
„доктор на науките“.
В съответствие с тези изисквания офицерътпреподавател със звание „подполковник“ или
„полковник“, заемал академичната длъжност
„доцент“, може да кандидатства по обявен
конкурс за академичната длъжност „професор“
със звание „полковник“. Офицерите, кандидати за
заемане на академичната длъжност „професор“,
допуснати до конкурса, се оценяват от научно
жури при спазване изискванията на Закона за
развитие на академичния състав.
Изборът на офицер, кандидат за заемане на
академичната длъжност „професор“, се провежда
от съвета на приемащото звено след получаване
предложението на журито, като се спазват
условията и редът, определени с Правилника за
развитието на академичния състав във Военна
академия „Г. С. Раковски“.
Моделът за кариерно развитие позволява
офицер от въоръжените сили и други структури,
пряко подчинени на министъра на отбраната, с
придобита научна степен „доктор на науките“ в
съответната научна област или научни области
и отговарящ на посочените допълнителни
изисквания да кандидатства по обявения конкурс
за длъжността „професор“ със звание „полковник“.
В Правилника за развитието на академичния
състав във Военна академия „Г. С. Раковски“ са
определени и допълнителни изисквания за заемане
на академичните длъжности „главен асистент“,
„доцент“ и „професор“, отразяващи спецификата

Кариерното развитие на офицеритепреподаватели не спира с тяхната хабилитация. Те
могат да се развиват на изборни длъжности, като
„началник на катедра“ със звание „полковник“,
„заместник-декан на факултет“ със звание
„полковник“, „декан на факултет“ със звание
„полковник“ и „заместник-началник на Военната
академия по научната и учебната част“ със звание
„полковник“. Тези длъжности са изборни и са за

срок от четири години, за не повече от два мандата.
Управлението на кариерата на офицеритепреподаватели (от академичния състав) се
осъществява на базата на тяхното научно развитие,
наличието на вакантна или овакантяваща се повисока академична длъжност в същото научно
направление и покриване изискванията за нейното
заемане съгласно Класификатора на длъжностите
на военнослужещите в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия.
При назначаването на академични длъжности
се отчитат последните атестации, изготвени
по реда на Наредба № Н-28 от 5.11.2010 г. за
критериите, условията и реда за атестиране
на военнослужещите от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия,
както и научните такива. Основен фактор за
кариерното развитие на офицерите–преподаватели
(от академичния състав) от Военна академия
„Г. С. Раковски“, следва да бъде тяхното научно
развитие чрез предоставяне на възможност за
участие в националния и международния научен
обмен, осигуряване на стажове в Министерството
на отбраната, други министерства, агенции и
служби в сферата на сигурността и отбраната в
страната и чужбина.

https://nacionalna-sigurnost.bg

на отделните професионални направления.
Избраните кандидати се назначават по
предложение на Академичния съвет със заповед на
министъра на отбраната или оправомощени от него
длъжностни лица. Назначаването на академичните
длъжности „асистент“, „главен асистент“, „доцент“
и „професор“ се извършва в съответствие с
определеното съотношение между хабилитиран и
нехабилитиран състав (40% към 60%).
Моделът за кариерно развитие на
офицерите-преподаватели
(от
академичния
състав) предоставя възможността офицерите да
се назначават и преназначават на длъжност през
цялата година след спечелване на конкурс или
избор и не зависи от условията и реда, определени
със заповед на министъра на отбраната за
годишното разместване на военнослужещите.
Офицерите-преподаватели (от академичния
състав), заемащи академични длъжности, могат
да преминават на същата или съответната
академична длъжност в друга военна академия
или висше военно училище без конкурс и избор
по решение на приемащата организация при
следните условия: длъжността да е от същата
научна област (специалност); да притежават
необходимото военно звание или да са изпълнили
условията за повишаване във военно звание; да са
заемали съответната академична длъжност не помалко от 2 години; да отговарят на изискванията
за ниво на владеене на английски или френски
език по стандарта на НАТО STANAG – 6001;
други условия, определени в правилника на
приемащата страна. Тази възможност позволява
на офицерите-преподаватели да се развиват чрез
т.нар. миграция от едно първично звено (катедра)
в друго, от едно структурно звено (факултет)
в друго и от едно висше военно училище или
академия в друго в рамките на българската
военнообразователна система.
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Проблемни направления и насоки
за усъвършенстване модела за кариерно
развитие на офицерите – преподаватели от
Военна академия „Г. С. Раковски“
Проблемните направления, които се проявяват
при сега действащия модел за кариерно развитие на
офицерите-преподаватели (от академичния състав),
могат да бъдат обобщени в четири групи:
Първата група произтича от множеството
промени (в кратки периоди от време) на законови
и подзаконови актове, целящи да хармонизират
действащия модел за кариерно развитие, които в
някои случаи си противоречат в определени членове
и алинеи или се прилагат формално. Наредба
Н-28/05.11.2010 г. трябваше да създаде условия за
реализиране на справедливи и прозрачни процедури
за кариерно развитие чрез обективно определяне
равнището на професионална квалификация и
компетентност на военнослужещите, оценка на
изпълнението на функционалните задължения с
отчитане на постигнатите резултати, определяне
на необходимостта от кариерно развитие на всеки
военнослужещ и повишаване на професионалната
му квалификация. Като цяло процедурата по
атестирането се отличава с множество пропуски,
основните от които са несериозното отношение на
атестиращите и старши атестиращите към самия
процес и неприлагането на обективизъм, при което
субективните критерии на атестиращите в повечето
случаи рядко позволяват да бъде определен на найдобрият кандидат при извършване на последващо
класиране.
Втората група е свързана с техническото
осигуряване на процеса на планиране на
кариерното развитие на военнослужещите чрез
използване на Автоматизираната система за
управление на човешките ресурси, която следва да
осигурява събиране, обработване и съхраняване на
информацията за военнослужещите и да подпомага
органите по човешките ресурси и комисиите за
кариерно развитие при реализиране модела за
кариерно развитие. Практиката обаче показва, че
въведената информация за военнослужещите в
някои структури на въоръжените сили е непълна и
на сегашния етап ползването ѝ повече затруднява
работата по планиране на кариерното развитие,
отколкото да я облекчава.
Третата група се отнася до планирането на
кариерното развитие и обучението на офицерите за
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повишаване на тяхната квалификация. Основният
проблем тук е, че при планирането на курсове
за повишаване квалификацията на офицерите
не е възприет подходът, че следдипломната
квалификация е задължително условие за заемане
на нова длъжност и повишаване в следващо
военно звание, а точно обратното – желанието на
военнослужещите и възможностите на системата са
водещите фактори. Липсва ясна методика, по която
командирите (началниците, ръководителите) да
извършват оценка на необходимостта кадрите им да
повишават своята квалификация, и не се съобразяват
с прогнозата за длъжностното им развитие.
Според Класификатора на длъжностите на
военнослужещите в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия за заемане на
длъжността „асистент“ във Военна академия „Г.
С. Раковски“ се изисква военно звание „майор“.
Това се налага поради спецификата на обучението
във Военната академия. Офицер, назначен на
длъжност „асистент“ и придобил ОНС „доктор”
за срока на заемане на длъжността (шест години),
за да остане във военнообразователната система,
трябва да кандидатства за заемане на длъжността
„главен асистент“. Наблюдават се обаче случаи,
когато офицери започват своята кариера на
академичната длъжност „асистент“ веднага след
завършване на Военната академия, присвоява им
се първото старши офицерско звание „майор“,
зачисляват се в докторантура задочна форма
на обучение, престояват минималния срок от
четири години в звание „майор“ и кандидатстват
за длъжност, съответстваща на званието
„подполковник“ във видовете въоръжени сили,
Съвместното командване на силите (СКС) или
интегрираното Министерство на отбраната.
Сегашният модел за кариерно развитие не
стимулира заемането на академичната длъжност
„асистент“ във Военната академия от офицери
от щабовете на СКС, видовете въоръжени
сили и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната, тъй като изискванията
за това са придобиването на ОКС „магистър“ в
професионалното направление „Военно дело“ във
Военна академия „Г. С. Раковски“ и офицерите да
са с военно звание „майор“, но длъжността е пониска и следователно месечното възнаграждение.
Това предполага, че повечето офицери, които

са на длъжности, изискващи военното звание
„майор“, няма да бъдат мотивирани за заемане на
първа академична длъжност във Военна академия
„Г. С. Раковски“.
Същото се отнася и за заемането на длъжността
„главен асистент“ във Военна академия „Г. С.
Раковски“, където изискването е офицерите да са с
военно звание „подполковник“. Тези офицери нямат
необходимите стимули да останат на академичната
длъжност, да разработват хабилитационен труд, да
се занимават с научноизследователска дейност, да
повишават и поддържат своите знания по английски
или френски език на ниво не по-малко 2-2-2-2 по
STANAG-6001, поради което кандидатстват за
заемане на по-високи длъжности в щабовете на
видовете въоръжени сили, СКС и Министерство на
отбраната.
Следваща стъпка от кариерното развитие
на офицерите от академичния състав е заемането
на академичната длъжност „доцент“, като
изискванията са наличие на вакантна длъжност и
обявяване на конкурс за нейното заемане. Но тъй
като пирамидалната структура на академичните
длъжности предполага по-малък брой длъжности
„доцент“ в съответното научно направление, се
налага офицерите на длъжност „главен асистент“
да престояват на същата по-дълго време. Този факт
също води до пълна демотивация на офицерите от
академичния състав.
При така създадената ситуация на
блокиране на длъжностите „главен асистент“
и „доцент“ трябва да се осигури възможност за
офицерите-преподаватели, задържали се дълго
на дадена академична длъжност (офицерите,
изпълнили изискванията по Закона за развитие на
академичния състав за кандидатстване за заемане
на по-висока академична длъжност), да се
обявява конкурс за по-висока. Това може да бъде
осъществено, ако към всяка катедра (първично
звено) има вакантна позиция, т. нар. кадрови
резерв, включена в длъжностното разписание,
която да се използва само за преназначаване на
офицер, за да може да се обяви конкурс за повисока академична длъжност.
Четвъртата група е свързана с длъжностните нива за различните офицерски звания,
а именно съотнесеността на длъжностните
нива в обхвата на едно офицерско звание към

основната работна заплата. Съществува дисбаланс
в заплащането за сходни длъжности – по-ниски
са длъжностите на офицерите–преподаватели във
Военна академия „Г. С. Раковски“, спрямо видовете
въоръжени сили и дирекциите в Министерството
на отбраната, което води до отлив на офицери,
кандидати за преподаватели във Военната
академия. Проблемът произтича и от йерархичното
ниво на длъжностите за офицерите-преподаватели,
което според Класификатора на длъжностите на
военнослужещите в Министерство на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия е оперативно
ниво две (ОН-2). Това понижава нивото на Военна
академия „Г. С. Раковски“ и сваля нивото на
длъжностите на офицерите-преподаватели, а оттам
и тяхното заплащане. Би следвало длъжностите
във Военната академия да бъдат на стратегическо
ниво (СН) на управление, предвид факта, че в това
висше военно училище се обучават настоящият
и бъдещият политически елит на страната,
български и чуждестранни офицери за нуждите на
стратегическото ниво на управление.
Заемането на академичната длъжност
„професор“ е върхът на пирамидата на кариерното
развитие на офицерите–преподаватели от
академичния състав, където също има леки
смущения в системата за кариерно развитие.
Голяма част от офицерите предпочитат да не
защитават дисертации за придобиване на научната
степен „доктор на науките“, тъй като това не се
стимулира от Закона за развитие на академичния
състав.
Недостатъчна е мотивацията на офицерите да
разработват дисертационни трудове за придобиване
на научната степен „доктор на науките“, да
публикуват в списания с импакт фактор, както и
да заемат академичната длъжност „професор“.
Обикновено се наблюдава защита на дисертация за
придобиване на образователната и научна степен
„доктор“, след което се заема длъжността „доцент“
до достигане на военно звание „полковник“. Това
се смята за достатъчно, а полагането на усилия за
по-нататъшно развитие се оценява като не съвсем
удачно поради недостатъчното възнаграждение
на положените усилия.
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Таблица 1
Сравнителна таблица за допълнителното заплащане за ОНС „доктор“ и НС „доктор на
науките“ към месечното възнаграждение на преподавателя в лева за висши училища, обучаващи
студенти в професионалното направление „Национална сигурност“

В Министерството на отбраната не е
установена добра практика за насърчаване
академичния състав за развитие в съответните
научни области във Военна академия „Г.
С. Раковски“ чрез определяне на адекватно
допълнителното възнаграждение за придобити
образователно-научна степен „доктор“ и научна
степен „доктор на науките“. Допълнителните
възнаграждения в сравнение с тези на останалите
държавни висши училища са значително помалки (табл. 1), което не влияе мотивиращо
на офицерите–преподаватели (от академичния
състав) от Военна академия „Г.С. Раковски“.
Насоки и възможности за
усъвършенстване модела за кариерно
развитие на офицерите – преподаватели от
Военна академия „Г. С. Раковски“
Насоките за усъвършенстване на модела за
кариерно развитие на офицерите-преподаватели
от Военна академия „Г. С. Раковски“, които могат
да подобрят сега действащият модел, са:
• За заемане на академичната длъжност
„асистент“ випускниците на Военна
академия „Г. С. Раковски“ да бъдат взети в
специален щат на министъра на отбраната
до тяхното назначаване. Офицерите,
кандидати за заемане на академичната
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длъжност „асистент“ до назначаването си
могат се водят на доволствие в структурите,
където са били преди кандидатстването си,
а на работа и отчет – във Военна академия
„Г. С. Раковски“. Това ще даде възможност
на офицерите, избрали пътя за кариерно
развитие във Военната академия след
завършването си по отделна длъжностна
характеристика, да се подготвят за избор на
тема за дисертационен труд, планиране на
обучението и квалификационните курсове
и други дейности.
• Необходимо е да бъде променен
Класификаторът на длъжностите на
военнослужещите в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия в частта му за офицерите–
преподаватели във Военна академия „Г. С.
Раковски“. Добър подход за тази промяна
е създаването на нов (отделен) йерархичен
класификатор
за
военнослужещите
от военнообразователната система и
Военномедицинската академия, в който да
бъдат обхванати длъжностите на офицеритепреподаватели, изследователи и медици.
Длъжностите в този класификатор да са
по-високи в обхвата на военното звание в

сравнение с настоящия класификатор и да
бъде заложено допълнително справедливо
заплащане за допълнителния (по-високия)
образователен и квалификационен ценз на
офицерите преподаватели, изследователи и
медици.
• Следва да се дава възможност на
офицерите, задържали се дълго на
академичните длъжности „главен асистент“
и „доцент“ във Военната академия, да
се развиват в по-висока академична
длъжност чрез създаването към всяка
катедра (първично звено) на една вакантна
позиция, т.нар. кадрови резерв, включена
в длъжностното разписание, която да се
използва само за преназначаване на офицер,
за да може да се обяви конкурс за по-висока
академична длъжност. Това ще създаде
спокойствие за пълноценно развитие и поправилно планиране на кариерния път от
самите офицери-преподаватели. По тяхна
преценка при невъзможност за следващо
развитие поради блокиране на системата
те могат да предпочетат друг кариерен път
или достойно напускане на системата.
• В Наредба № Н-19/25.05.2010 г. за
условията и реда за разработването и
планирането на курсове за придобиване,
повишаване
на
квалификацията
и преквалификацията, както и за
кандидатстването на военнослужещите и
цивилните служители от Министерството
на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия за обучение в тях
е важно да се разпише по категоричен
начин приоритетното участие в курсове
за квалификация и преквалификация
на военнослужещите, назначени на
академични длъжности. Да се даде
възможност, чрез промяна на нормативната
уредба във Военна академия „Г. С.
Раковски“, началникът на Академията
да има правото да зачислява в курсове за
допълнителна квалификация офицерипреподаватели без ограничения
Първите три насоки за усъвършенстване
модела за кариерно развитие на офицерите

– преподаватели във Военна академия „Г. С.
Раковски“, налагат промени в Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България,
правилника за неговото прилагане, Класификатор
на длъжностите на военнослужещите в
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия и длъжностните разписания
на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Военна академия „Г. С. Раковски“ е свързана
в информационната система на Националния
център за информация и документация
(НАЦИД) на Министерството на образованието
и науката. Това е наложено от необходимостта
Министерството на образованието и науката да
поддържа масив от информация за състоянието
на академичния състав (заети и вакантни места)
и броя обучаеми по акредитирани специалности,
за да бъде определен размерът на годишната
субсидия на държавните висши училища и да се
поддържа комплектуването с академичен състав
съгласно изискванията на Националната агенция
за оценка и акредитация (НАОА).
Министерството на отбраната няма връзка с
НАЦИД, а в наличната автоматизирана система за
управление на човешките ресурси (АСУЧР) липсват
характерните подсистеми, даващи облика на Военна
академия „Г. С. Раковски“. При това положение
дирекция „Управление на човешките ресурси в
отбраната” разчита основно на информацията,
предоставяна от отдел „Административен“ на
Военната академия в края на всяка учебна година.
Вижда се, че в Министерството на отбраната няма
оперативна готовност да се предоставят актуални
справки за състоянието на комплектуването с
личен състав на Военната академия. Освен това не
е възможно да се изготвят анализи за състоянието
на военнообразователната система, което да
позволи на министъра на отбраната да ръководи
по-пълноценно Военна академия „Г. С. Раковски“
като принципал, както и политиката за кариерното
развитие на офицерите-преподаватели (от
академичния състав) чрез промяна на нормативната
база. Важно е, моделът за кариерно развитие
на офицерите-преподаватели (от академичния
състав) да не създава неудовлетвореност у тях
и да се върви по-скоро към либерален модел по
отношение на промените в кариерното развитие на

11

военнослужещите във въоръжените сили. За да се
подобри този модел, на първо място е необходимо
длъжностите да станат атрактивни. Това може да се
реализира, като се направят промени в кариерния
модел (Фиг. 1.) за офицерите–преподаватели (от
академичния състав) от Военна академия „Г. С.
Раковски“, в следните насоки:
• Длъжността „асистент“ да бъде за офицери
със звание „майор“ от най-високото длъжностно
ниво за това звание, заложено в йерархичния
класификатор. Тъй като заплащането в този случай
е по-високо, офицерите от видовете въоръжени
сили, СКС и структурите на пряко подчинени на
министъра на отбраната ще проявяват по-голям
интерес да кандидатстват за длъжността „асистент“.
След придобиването на образователната и научна
степен „доктор“ те придобиват правото да бъдат
повишени в звание „подполковник“ и да заемат
длъжността „главен асистент“. Да се направят
аналогични промени и в длъжностните нива
за офицерите-преподаватели на академичните
длъжности „доцент“ и „професор“.

• Необходимо е да бъде направена
законодателна промяна в Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България и
правилника за прилагането му, с която да се даде
възможност началникът на Военна академия „Г.
С. Раковски“ да е с висше офицерско звание и да е
офицер-преподавател от академичния състав (или
офицер от кариерата). Тази длъжност да бъде
изборна, с мандат (не повече от два мандата по
четири години).
• Тъй като Военна академия „Г. С.
Раковски“ обучава офицери за стратегическото
ниво на управление, а НВУ „В. Левски“ и ВВМУ
„Никола Вапцаров“ – за тактическото ниво на
управление, справедливо е длъжностите на
офицерите–преподаватели от Военната академия,
да бъдат на по-високо ниво. В съответствие с
това следва длъжността „заместник-началник по
научната и учебната част“ във Военната академия
да бъде втората длъжност за офицер, който да има
висше офицерско звание (бригаден генерал) след
началника на Академията.

Фиг. 1. Предложения за усъвършенстван кариерния модел за офицерите –
преподаватели (от академичния състав) от Военна академия „Г. С. Раковски“
Посочените насоки за усъвършенстване
на действащия модел за кариерно развитие
на офицерите-преподаватели, от една страна,
ще позволи офицерите със звания „майор“ и
„подполковник“ да кандидатстват и да правят
кариера на академични длъжности, а от друга, ще
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се повиши привлекателността на академичните
длъжности във Военна академия „Г. С.
Раковски“. Офицерите, които ще се отдадат на
преподавателска кариера, ще имат възможност
да се издигнат в йерархията и да се развият до
висшето офицерско звание генерал-майор.

В условията на висока конкуренция9 и
силен ресурсен дефицит от кадри жизненоважно
условие за просперитета10 на Военната академия
е качеството на подбора, подготовката и оценката
на офицерите-преподаватели, което е неразривно
свързано с промяна на организационната култура
и особено на знанията, уменията и нагласите на
всички офицери от военнообразователната система.
Представените възгледи за кариерното
развитие на офицерите преподаватели са
центрирани около тезата, че управлението на
кариерата на академичния състав е сложно
съставен процес на планирани организационни
усилия за непрекъснато подпомагане на тези
офицери в стремежа им да усвояват свързани с
преподаването знания, умения, индивидуални
навици и способности през целия професионален
живот и задържането им в организацията,
трансфериране на свързаното със службата им
поведение и едновременно с това получаване
на постоянна обратна връзка за цялостното им
длъжностно развитие в организацията.
Без превръщането на процеса на планиране
на кариерното развитие на военнослужещите в
стратегическа дейност, доминирана от баланса
между потребностите на въоръжените сили и
интересите на военнослужещите, не е възможно да се
създаде увереност в бъдещето на военнослужещите
и да се очаква от тях всеотдайност в изпълнението
на военната служба и високо чувство на отговорност
при участие в мисиите на въоръжените сили и
произтичащите от тях задачи.
Основните аргументи се свеждат до
разбирането, че в съвременните условия
повишаването на равнището на системата за
кариерно развитие на офицерите–преподаватели
във Военна академия „Г. С. Раковски“, може да
бъде постигнато единствено при наличието на
актуален и действащ модел за кариерно развитие
на офицерите.
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Последното предложение е да се повиши
допълнителното месечно възнаграждение за ОНС
„доктор“ от 42 лева на 300 лева, а за НС „доктор
на науките“ – от 95 лева на 600 лева или да бъде
обвързано с процент от средната работна заплата
за страната, което ще привлече млади офицери
във военнообразователната система и в частност
във Военна академия „Г. С. Раковски“.
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