
З А П О В Е Д 
НА 

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

17.05.2010 г.                                  № ОХ-300                                  гр. София 
 

ОТНОСНО: Включване на ръководители на държавната и 

местната администрация и на юридически 

лица в курс 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 курс във Военна академия „Г. С. Раковски” на 

ръководители на държавната и местната администрация и на юридически 

лица, както следва: 

  1. „Защита на класифицираната информация” (ІІ-ри модул в 

обучението на служителите по сигурността на информацията – 

„Анализ, прогнозиране и планиране на рисковете и заплахите за 

сигурността на класифицираната информация”) за времето от 14.06 – 

18.06.2010 г. 

  1.1 Мария Цветкова ИНГИЗИЛОВА – старши експерт в „Звено за 

сигурност на информацията” към Агенция по вписванията, Министерство 

на правосъдието; 

  1.2 Тодор Цветков СТОЯНОВ – държавен инспектор, РМД – гр. 

Русе, Министерство на финансите; 

  1.3 Гюлхан Мустафова БИЛЯЛОВА – главна медицинска сестра в 

МБАЛА – гр. Котел; Министерство на здравеопазването; 

  1.4 Д-р Марин Живков ЙОВОВ – главен секретар РЦЗ – гр. 

Търговище, Министерство на здравеопазването; 

  1.5 Димитър Христов СЛАВЧЕВ – главен експерт „ИДЗ” в РЦЗ – 

гр. В. Търново, Министерство на здравеопазването. 



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

във ВА „Г. С. Раковски”, като представят документ за платена такса за 

участие в курса. 

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

и контролира провеждането на курса. 

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. Таксата за участие в курс „Защита на класифицираната 

информация” (ІІ-ри модул в обучението на служителите по сигурността на 

информацията – „Анализ, прогнозиране и планиране на рисковете и 

заплахите за сигурността на класифицираната информация”) – 180 лв. (сто 

и осемдесет лева) за участник, да бъде преведена по банковата сметка на 

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

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 
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