
 

З А П О В Е Д 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

19.05.2014 г.    № OX-341           гр. София 
 

СЪДЪРЖАНИЕ: Включване на служители от държавната и местна 

администрация и юридически лица за обучение в курсове 

по военна подготовка във Военна академия „Г. С. 

Раковски” с начало през м. юни 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 „Връзки с обществеността”, в периода от 09.06.2014 г. до 

27.06.2014 г.: 

1.1. Владимир Александров ТОРОМАНОВ – държавен експерт в 

дирекция „Човешки ресурси, връзки с обществеността и протокол” в 

Министерство на образованието и науката. 

1.2. Кремена Бориславова ЦВЕТКОВА – ръководител звено „Връзки с 

обществеността” в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” от 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

1.3. Елена Ангелова САВОВА – специалист в направление 

„Административна дейност” в Държавно предприятие „Пристанищна 

инфраструктура” от Министерство на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията. 

 

2. В курс „Превенция и ограничаване на последствията от бедствия” 

(на английски език), в периода от 02.06.2014 г. до 06.06.2014 г.: 

2.1. Иван Йосифов ЙОСИФОВ – главен експерт в Държавна агенция 

„Национална сигурност”. 

 



 

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 да бъде преведена по банковата сметка 

на ВА „Г. С. Раковски” до 15 дни преди началото на курса, както следва: 

– такса за „Връзки с обществеността” – 280 лв. (двеста и осемдесет лева) 

за участник; 

– такса за курс „Превенция и ограничаване на последствията от 

бедствия” (на английски език) – 250 лв. (двеста и петдесет лева) за участник. 

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 


