
  

З А П О В Е Д 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

10.04.2014 г.       № OX-270    гр. София 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: Включване на служители от държавната и местна 

администрация и юридически лица за обучение в 

курсове по военна подготовка във Военна академия 

„Георги С. Раковски” с начало през м. май 2014 г. 

 

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., МЗ № ОХ-

308/23.05.2007 г., относно организацията и провеждането на военната 

подготовка на ръководителите и служителите в държавните органи и 

техните администрации и „План с рег. № 22-10-16/05.11.2013 г., за 

обучение в курсове за военна подготовка във ВА „Георги С. Раковски” на 

служители от държавната и местна администрация и юридически лица 

през 2014 г.”, 

З А П О В Я Д В А М: 

I. Включвам в курсове по военна подготовка във Военна академия 

„Г. С. Раковски” служители от държавната и местна администрация и 

юридически лица, както следва: 

 

1. В курс „Управление при кризи”, в периода от 12.05.2014 г. до 

23.05.2014 г.: 

 

1.1. Илиан Волинов КАЛИНЧЕВ – старши специалист в сектор 

„Отбранително-мобилизационна подготовка“ на отдел „Стопански 

дейности“ при дирекция „Финанси и управление на собствеността“, 

Министерство на финансите; 

1.2. Д-р Елена Георгиева КАНЕВА – експерт в Министерство на 

здравеопазването. 

 



 

 

1.3. Валентин Цонев ЦОНЕВ – експерт в Министерство на 

здравеопазването. 

1.4. Ивайло Георгиев ТОДОРОВ – главен директор на държавно 

предприятие „Съобщително строителство и възстановяване“, 

Министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията; 

1.5. Петко Владов ПЕТКОВ – главен специалист „Отбранително-

мобилизационна подготовка“ в Областна администрация Перник; 

1.6. Йоанна Николова МИНЕВА – експерт в Държавна агенция 

„Национална сигурност”; 

1.7. Ивайло Любенов ИВАНОВ – експерт в Държавна агенция 

„Национална сигурност”; 

 

 

2. В курс „Отбранително-мобилизационна подготовка”, в периода 

от 26.05.2014 г. до 06.06.2014 г.: 

 

2.1. Людмил Александров ДЕРИЛОВ – старши специалист в сектор 

„Отбранително-мобилизационна подготовка“ на отдел „Стопански 

дейности“ при дирекция „Финанси и управление на собствеността“, 

Министерство на финансите; 

2.2. Ели Веселинова ДРАГАНОВА – главен експерт в отдел 

„Подготовка и управление структурите на министерството при екстремни 

ситуации“, Министерство на земеделието и храните. 

2.3. Иван Петров ИВАНОВ – старши специалист „ВВЗ, той и 

завеждащ Регистратура” в Общинска администрация Казанлък. 

2.4. Цветомир Георгиев ТОДОРОВ – служител по сигурността на 

информацията в Областна администрация Видин.  

2.5. Андрей Галилеев МАРКОВ – служител по ОМП на „В и К – 

Варна” ООД. 

 

 

3. В курс „Защита на населението и инфраструктурата при 

извънредни ситуации”, в периода от 26.05.2014 г. до 06.06.2014 г.: 

 

3.1. Слав Ваньов СТОЕВСКИ – инспектор в отдел „Сигурност и 

защита“ на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното 

движение”, Министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията. 

 

 



 

 

3.2. Майор Николай Петров МИТКОВ – инспектор в Национална 

служба за охрана. 

3.3. Мариана Дамянова ДИМИТРОВА – началник на отдел 

„Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка“, 

Министерство на образованието и науката. 

3.4. Павел Иванов ИВАНОВ – Старши експерт ОМП и УБ в район 

„Панчарево”, Столична община. 

3.5. Феодор Петров ВЕЛИДОЛСКИ – експерт УОМП и ЗБ в район 

„Люлин”, Столична община. 

3.6. Жельо Колев КРЪСТЕВ – експерт УОМП и ЗБ в район 

„Възраждане”, Столична община. 

3.7. Владимир Стоянов ВЛАДОВ – експерт УОМП и ЗБ в район 

„Лозенец”, Столична община. 

3.8. Теодора Михайлова СТЕФАНОВА – експерт УОМП и ЗБ в 

район „Слатина”, Столична община. 

3.9. Илия Иванов ПЕТРОВ – експерт УОМП и ЗБ в район „Изгрев”, 

Столична община. 

3.10. Цветан Симеонов ТОЧЕВ – експерт УОМП и ЗБ в район 

„Банкя”, Столична община. 

3.11. Евгени Благоев ТОШЕВ – експерт УОМП и ЗБ в район „Нови 

Искър”, Столична община. 

3.12. Атанас Иванов НИКОЛОВ – експерт УОМП и ЗБ в район 

„Надежда”, Столична община. 

3.13. Тодор Александров СТАЕВ – експерт УОМП и ЗБ в район 

„Младост”, Столична община. 

3.14. Антон Кръстев МАРИНОВ – експерт УОМП и ЗБ в район 

„Витоша”, Столична община. 

 

 

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

във Военна академия „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. 

ІV. Таксата за участие в курсовете, в размер на 270 лева за обучаем, 

да бъде преведена по банковата сметка на Военна академия „Г. С. 

Раковски” до 15 дни преди началото на курса. 

 



 

 

V. 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 

АНГЕЛ НАЙДЕНОВ 
 


