
 З А П О В Е Д 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

31.07.2014 г.    № OX-540           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. септември 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., заповед на министъра на отбраната №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 „Отбранително-мобилизационна подготовка”, в периода от 

08.09.2014 г. до 19.09.2014 г.: 

1.1. Стоян Йорданов ГАЛЕВ – старши специалист в сектор 

"Отбранително-мобилизационна подготовка" на отдел "Стопански дейности" от 

дирекция "Финанси и управление на собствеността" в Министерство на 

финансите. 

1.2. Първолетка Симеонова УЗУНОВА – директор на дирекция 

"Стопански и счетоводни дейности" в Министерство на образованието и 

науката. 

1.3. Николай Илиев БЕЛЕВ – изпълнител – Управление при кризи и ОМП 

в отдел "ПУСМЕС" в Министерство на земеделието и храните. 

1.4. Иван Димитров ТОДОРОВ – главен секретар в Областна 

администрация Монтана. 

1.5. Ваня Владимирова СЪБЧЕВА – главен експерт ОМП в Областна 

администрация Ловеч. 

1.6. Светослав Любенов КРЪСТЕВ – специалист Управление при кризи и 

ОМП от група „Мобилизационна работа” в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. 

 



 

 

2. В курс „Използване на съюзна система „ADAMS” за планиране и 

контрол на придвижването при кризи”, в периода от 29.09.2014 г. до 

03.10.2014 г.: 

2.1. Николай Илиев ДИМИТРОВ – главен експерт в Държавна агенция 

"Национална сигурност". 

2.2. Стоян Станчев СТОЯНОВ – заместник главен директор на главна 

дирекция "Публична дейност" в ДП „Съобщително строителство и 

възстановяване” към Министерство на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията. 

 

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 курс „Отбранително-мобилизационна подготовка” – 270 лв. 

(двеста и седемдесет лева) за участник. 

– такса за курс „Използване на съюзна система „ADAMS” за 

планиране и контрол на придвижването при кризи” – 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 
 


