
    З А П О В Е Д  
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 

           НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

 12. 02. 2010 г.                                          №  ОХ- 92                           гр. София 

Относно: Включване на ръководители на държавната, на местната 

администрация и на юридически лица в курсове по военна 

подготовка във Военна академия „Г. С. Раковски”. 
 

На основание чл. 31, ал. 1 и чл. 47 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България, във връзка с чл. 4, ал. 4 от 

Наредбата за организацията и поддържането на системата за 

военновременно управление на държавната и местната администрация, 

дружествата и организациите в мирно и военно време, приета с 

Постановление на Министерския съвет № 351 от 19.09.1997 г.,  

З А П О В Я Д В А М: 
 

I. Включвам в курсове във Военна академия „Г. С. Раковски” на 

ръководители на държавната, на местната администрация и на юридически 

лица, както следва: 

1. „Връзки с обществеността” за времето от 08.03 – 26.03.2010 г.  

1.1. Надя Любенова КАНТАРЕВА – БАРУХ – началник 

„Пресцентър”, Министерство на образованието, младежта и науката; 

1.2. Д-р Росен Господинов КОЛАРОВ – управител в СБАЛ по ЛЧХ – 

София, Министерство на здравеопазването; 

1.3. Д-р Боян Сергеев ФИЛЕВ – изпълнителен директор в МБАЛ –  

Омуртаг, Министерство на здравеопазването; 

1.4. Емилия Живкова ГЕОРГИЕВА – главна медицинска сестра в 

СБАЛ по ЛЧХ – София, Министерство на здравеопазването; 

1.5. Д-р Искра Генчева ГЕНЕВА – главен секретар в РЦЗ – Русе, 

Министерство на здравеопазването; 

1.6. Снежана Христова РАДАНОВА – медицинска сестра в СБАЛО – 

София, Министерство на здравеопазването; 

1.7. Д-р Гюлнар Вели ХАБИЛ – управител в МБАЛ – Айтос, 

Министерство на здравеопазването; 

1.8. Мария Неделчева ИВАНОВА - главна медицинска сестра в 

МБАЛ – Айтос, Министерство на здравеопазването; 

1.9. Тотка Йотова ПЕЕВА – ЦЕНОВА – връзки з обществеността в 

НЦРРЗ – София, Министерство на здравеопазването; 



1.10. Здравко Живков ЖЕЛЕВ – главен специалист връзки с 

обществеността и протокол в Община Генерал Тошево, Област Добрич; 

1.11. Диана Христова ЛАФЧЕВА – Община Тополовград, Област 

Хасково. 

 

2. „Предварително обучение по защита на класифицираната 

информация” за времето от 08.03 – 12.03.2010 г. 

2.1. Пламен Димов АНГЕЛОВ - началник отдел МД – Кулата; 

2.2. Румяна Стоянова КАЧУЛОВА – служител в Общинска 

администрация Калояново, Област Пловдив; 

2.3. Снежанка Йорданова ХРИСТОВА – главен специалист в 

дирекция „Кабинета на кмета” в Общинска администрация Карлово, 

Област Пловдив; 

2.4. Ваня Стефанова ЮРУКОВА – „Интендантско обслужване” ЕАД- 

Калофер, Област Пловдив; 

2.5. Д-р Боян Славчев БУДАКОВ – изпълнителен директор на МБАЛ 

– Бургас, Министерство на здравеопазването; 

2.6. Д-р Мариана ПАТРИКОВА – главен секретар в РЦЗ – Софийска 

област, Министерство на здравеопазването; 

2.7. Д-р Грациела Илиева МОНОВА – главен секретар в РИОКОЗ – 

Добрич, Министерство на здравеопазването; 

2.8. Андрей Милчев МИЛЧЕВ – зав. отдел „Планиране” в НЦРРЗ – 

София, Министерство на здравеопазването; 

2.9. Д-р Николина Станчева АНГЕЛОВА – БАРБОЛОВА – началник 

СПЕ на Областен диспансер за психични заболявания – Русе, 

Министерство на здравеопазването; 

2.10. Силвия Александрова КРУШКОВА – клиничен и съдебен 

психолог на Областен диспансер за психични заболявания – Русе, 

Министерство на здравеопазването; 

2.11. Райна Костадинова ДИМИТРОВА – Медицински център ІІ – 

Бургас, Министерство на здравеопазването. 

 

3. „Защита на класифицираната информация” (І-ви модул в 

обучението на служителите по сигурността на информацията) за 

времето от 22.03 – 26.03.2010 г. 

 3.1. Мария Цветкова ИНГИЛИЗОВА – старши експерт в Агенция по 

вписванията, Министерство на правосъдието; 



 3.2. Георги Илиев ПЕЛЕВ – служител по сигурността на 

информацията в Община Ракитово, Област Пазарджик; 

 3.3. Анифе Алипиева ЮСЕИНОВА – главен експерт в „Служба 

сигурност на информацията” в Община Дулово, Област Силистра; 

 3.4. Недко Искренов ПЕШЕЛИЕВ – главен специалист по ОМП и 

УК в Област Ямбол; 

 3.5. Диана ДОДОВА – началник отдел ПИО в Държавна агенция за 

закрила на детето; 

 3.6. Александър Методиев ТЕПАВИЧАРОВ – ръководител служба 

„Вътрешна сигурност и управление при кризи и КИ” в „БДЖ – Товарни 

превози” ЕООД, Министерство на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията; 

 3.7. Златка Петрова ЗЛАТЕВА – главен специалист в РИОКОЗ – 

Хасково, Министерство на здравеопазването; 

 3.8. Виктор Томов БОГАТИНОВ – служител по сигурността на 

информацията в Национален център по заразни и паразитни болести, 

Министерство на здравеопазването; 

 3.9. Митко Венциславов СТАНИСЛАВОВ - служител по сигурността 

на информацията в БУЛ БИО – НЦЗПБ, Министерство на 

здравеопазването. 

 

II. Обучаемите да се явят в 08.30 часа в деня на започване на 

курсовете във ВА „Г. С. Раковски”.  

III. Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски” да организира 

провеждането и контрола по провеждането на курсовете. 

IV. На основание чл. 8, ал. 2, т. 1, буква „е” от Наредбата за 

държавните изисквания към съдържанието на основните документи, 

издавани от висшите училища, приета с Постановление на МС № 215/2004 

г. всички обучаеми да представят копие от дипломата си за завършено 

образование. 

V. Таксите за участие в курсовете да бъдат преведени по банковата 

сметка на ВА „Г. С. Раковски” до 15 дни преди началото на курса: 

1. „Връзки с обществеността”– 250 лв. (двеста и петдесет лева) за 

участник; 

2. „Предварително обучение по защита на класифицираната 

информация” – 180 лв. (сто и осемдесет лева) за участник; 

3. „Защита на класифицираната информация” (І-ви модул в 

обучението на служителите по сигурността на информацията) - 180 лв. (сто 

и осемдесет лева) за участник.   



VI. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността” да 

организира публикуването на заповедта в интернет-страницата на 

Министерството на отбраната. 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на 

дирекция „Управление на човешките ресурси”.  

 

 

                          МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  

                          НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

                                АНЮ АНГЕЛОВ 
 

 


