










ПРИЛОЖЕНИЕ  

С П И С Ъ К 
НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА 

ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА И ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА 

„ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” ПРЕЗ 2019 ГОДИНА 

 
 

№  

 

НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ/ 

 ДОКТОРСКА ПРОГРАМА  

 

НАУЧЕН ПРОБЛЕМ/ТЕМА 

 

ФОРМА 

 

ОБУЧАЕМ 

 

ОБУЧАВАЩА  

ОРГАНИЗАЦИЯ  

 

ЗАЯВИТЕЛ  

… 

7.  

…………………………... 

Медицина на 

бедствените ситуации 

…………………………....................... 

Диагностика и лечение на пациенти 

със злоупотреба с психоактивни 

вещества 

………... 

редовна  

……………………… 

цивилен служител 

или 

гражданин извън 

системата на МО, 

СППМО и БА 

………………… 

ВМА 

…………… 

ВМА 

 

8.  

Медицина на 

бедствените ситуации 
Роля на многопрофилните болници 

с различни нива на компетентност в 

медицинското осигуряване при 

бедствени ситуации 

редовна  цивилен служител 

или 

гражданин извън 

системата на МО, 

СППМО и БА 

ВМА ВМА 

 

9.  

Медицина на 

бедствените ситуации 
Проучване възможностите за 

комбиниране на родентициди от 

различни групи и активиращи 

средства с цел постигане на остър 

ефект на отравяне на гризачите за 

приложение във военни обекти и 

при екстремни ситуации в страната 

редовна  цивилен служител 

или 

гражданин извън 

системата на МО, 

СППМО и БА 

ВМА ВМА 

 

10.  

 

Обща  хирургия 

 

Лапароскопски-асистирана 

ендоскопска трансанална тотална 

мезоректална ексцизия при 

ректален карцином 

задочна  цивилен служител 

или 

гражданин извън 

системата на МО, 

СППМО и БА 

ВМА ВМА 



 

11.  

 

Обща  хирургия 

 

Подходи и методи на лечение при 

следоперативните усложнения в 

колореакталната хирургия 

задочна  цивилен служител 

или 

гражданин извън 

системата на МО, 

СППМО и БА 

ВМА ВМА 

 

12.  

 

Обща  хирургия 

 

Съвременни подходи при лечението 

на острия панкреатит 

задочна  цивилен служител 

или 

гражданин извън 

системата на МО, 

СППМО и БА 

ВМА ВМА 

 

13.  

 

Обща  хирургия 

 

Сравнителен анализ между ВАК - и 

конвенционална терапия при 

лечение на труднозарастващи рани 

задочна  цивилен служител 

или 

гражданин извън 

системата на МО, 

СППМО и БА 

ВМА ВМА 

 

14. 

 

 

 

 

Организация и тактика на 

медицинската служба 

Възможности  за използване на 

симулационни системи и 

компютърни модели в процеса на 

обучение по военномедицинско 

планиране  

задочна  цивилен служител 

или 

гражданин извън 

системата на МО, 

СППМО и БА 

ВМА ВМА 

 

15. 
Организация и тактика на 

медицинската служба 

Организационни подходи за 

оптимизиране дейността на 

болниците за продължително 

лечение и рехабилитация от състава 

на Военномедицинска академия 

задочна  цивилен служител 

или 

гражданин извън 

системата на МО, 

СППМО и БА 

ВМА ВМА 

 

16. 

 

Урология 
Флексибилна уретерореноскопия 

(fURS) – особености и анализ на 

съвременните диагностични и 

терапевтични възможности при 

заболявания на горния уринарен 

тракт 

задочна цивилен служител 

или 

гражданин извън 

системата на МО, 

СППМО и БА 

ВМА ВМА 



 

 

17. 

 

Урология 

Мини перкутанна 

нефролитотрипсия (mini-PNL) – 

показания, хирургична техника, 

ефективност и безопасност при  

лечение на бъбречни камъни 

задочна цивилен служител 

или 

гражданин извън 

системата на МО, 

СППМО и БА 

ВМА ВМА 

 

18. 

 

Урология 

 

Повърхностен неинвазивен 

карцином на пикочния мехур – 

съвременни възможности за 

диагностика, лечение, 

профилактика на рецидивите и 

прогресията на заболяването  

 

 

задочна  

 

 

 

 

цивилен служител 

или 

гражданин извън 

системата на МО, 

СППМО и БА 

 

 

ВМА 

 

 

 

 

 

ВМА 

 

 

 

 

 

19. 
Белодробни болести 

Неинвазивна вентилация при 

хронична вентилаторна 

недостатъчност 

редовна  цивилен служител 

или 

гражданин извън 

системата на МО, 

СППМО и БА 

ВМА ВМА 

 

20. 

 Неврология 

Мултимодално изследване на 

мускулната помпа при ортостатичен 

интолеранс 

редовна  цивилен служител 

или 

гражданин извън 

системата на МО, 

СППМО и БА 

ВМА ВМА 

 

21. 

 Инфекциозни болести 
Възможности  за етиологично 

лечение на остри вирусни хепатити  

редовна  цивилен служител 

или 

гражданин извън 

системата на МО, 

СППМО и БА 

ВМА ВМА 

 

22. 

 Инфекциозни болести 

Съвременни аспекти на превенция 

на кърлежово-преносими 

заболявания” 

редовна  цивилен служител 

или 

гражданин извън 

системата на МО, 

СППМО и БА 

ВМА ВМА 



 

23.  

Гръдна хирургия 
Миниинвазивен подход за лечение 

на хроничните плеврални епидемии 

задочна цивилен служител 

или 

гражданин извън 

системата на МО, 

СППМО и БА 

ВМА ВМА 

 

24.  
Анестезиология и 

интензивно лечение 

Регионални техники за 

периоперативна аналгезия при 

ендоскопска хирургия на раменна 

става - анализ и оптимизация 

задочна цивилен служител 

или 

гражданин извън 

системата на МО, 

СППМО и БА 

ВМА ВМА 

 

25.  Физиотерапия, 

курортология и 

рехабилитация 

Ефективност на нискоинтензивно 

инфрачервено лазерно лъчение и 

кинезитерапевтична програма в 

комплексното лечение на 

анкилозиращ спондилит 

задочна цивилен служител 

или 

гражданин извън 

системата на МО, 

СППМО и БА 

ВМА ВМА 

 

26.  

 

 

 

… 

Имунология 

 

 

 

…………………………. 

Нови флоуцитометрични, 

диагностични, предиктивни и 

прогностични маркери при 

плазмоклетъчни дискразии 

…………………………………. 

редовна  

 

 

 

 

 

………... 

цивилен служител 

или 

гражданин извън 

системата на МО, 

СППМО и БА 

 

…………………….. 

ВМА 

 

 

 

 

 

……………… 

ВМА 

 

 

 

 

 

………….. 
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