
 

З А П О В Е Д 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

06.04.2015 г.          № OX-244       гр. София 

СЪДЪРЖАНИЕ: Включване на служители от държавната, местната 

администрация и юридически лица за обучение в 

курсове за подготовка във Военна академия „Георги 

Стойков Раковски” с начало през м. май 2015 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 № РД-39-9/01.07.2014 г., за обучение в 

курсове за подготовка във ВА „Георги С. Раковски” на служители от 

държавната и местна администрация и юридически лица през 2015 г.”, 

З А П О В Я Д В А М: 

I. Включвам в курсове за подготовка във Военна академия „Георги 

Стойков Раковски”, както следва: 

1. „Управление при кризи”, в периода от 11.05.2015 г. до 

22.05.2015г.: 

1.1. д-р Юри Василев ТОРНЕВ - директор на ЦСМП Софийска област, 

Министерство на здравеопазването. 

1.2. Петя Тодорова АЛЕКСАНДРОВА - старши експерт в 

Министерство на здравеопазването. 

1.3. Мартин Симеонов ДИМИТРОВ - старши специалист в сектор 

"ОМП" на отдел "Стопански дейности" в дирекция "Финанси и управление 

на собствеността" на Министерство на финансите. 

1.4. Венцислав Георгиев ХАЛАДЖОВ - заместник началник на 

Митница - Русе към Министерство на финансите. 

1.5. Надя Виданова ЧЕРНЕВА - главен експерт в Митница Лом към 

Министерство на финансите. 

1.6. Силвия Асенова ТРЕНЕВА-БАЛДЖЕВА - началник на отдел в 

ЦУ на НАП към Министерство на финансите. 

1.7. Любомир Николов НАЧЕВ - главен експерт в ЦУ на НАП към 

Министерство на финансите. 

 

 



 

 

 

1.8. Радка Виденова КРЪСТНОВА - главен експерт в ЦУ на НАП към 

Министерство на финансите. 

1.9. Лъчезар Цанков ЛАЗАРОВ - главен юрисконсулт в ЦУ на НАП 

към Министерство на финансите. 

1.10. Ангел Благоев ТОДОРОВ - главен специалист в ЦУ на НАП към 

Министерство на финансите. 

1.11. Юрий Димитров ДУНЧЕВ - главен експерт в отдел "Защита на 

критичната инфраструктура" на дирекция "Управление при кризи" в 

Министерство на икономиката и енергетиката. 

1.12. Трифон Димитров ТРИФОНОВ - началник на отдел "ПУСМЕС" 

в Министерство на земеделието и храните. 

1.13. Сашко Георгиев ЙОРДАНОВ - инспектор ВСУК - ППП Пловдив 

в БДЖ "Пътнически превози" ЕООД към Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. 

1.14. Славейко Петров ДАНЧЕВ - главен експерт в дирекция "Контрол 

на достъпа и охрана" в Държавна комисия по сигурност на информацията. 

1.15. Калин Николов АТАНАСОВ - инженер-технолог, полиграфично 

производство, той и председател на постоянната комисия за организация и 

ръководство на спасителни и аварийно-възстановителни работи при 

бедствия и производствени аварии (Кризисен щаб) в "Печатница на БНБ" 

АД. 

1.16. Николай Асенов МАРКОВСКИ - заместник кмет на район 

Оборище към Столична община. 

1.17. Александър Найденов ДИМИТРОВ - заместник кмет на район 

Подуяне към Столична община. 

1.18. Петър ДЯКОВ - началник Районен Инспекторат "Възраждане" 

към Столична община. 

1.19. Мирослав МОНОВ - началник Районен Инспекторат "Оборище" 

към Столична община. 

1.20. Николай ЦОНКИН - началник Районен Инспекторат "Люлин" 

към Столична община. 

1.21. инж. Янислав ЧУЛЕВ - началник Районен Инспекторат 

"Сердика" към Столична община 

1.22. Драгомир ДЕНЧЕВ - началник Районен Инспекторат "Надежда" 

към Столична община. 

1.23. Михаил НИКОЛОВ - старши инспектор в Столичен Инспекторат 

към Столична община. 

1.24. инж. Станка МИЛКОВА - ВРИД началник сектор "ККФОС" в 

Столичен Инспекторат към Столична община. 

 

 

 

 



2. „Отбранително-мобилизационна подготовка”, в периода от 

25.05.2015 г. до 05.06.2015 г.: 

2.1. Нина Пенева МИХАЙЛОВА - нещатен специалист по ОМП в 

ЦСМП Силистра, Министерство на здравеопазването. 

2.2. Лиляна Стефанова ЛИЛОВА - началник на отдел "Гражданска 

подкрепа в интерес на отбраната" на дирекция "Управление при кризи" в 

Министерство на икономиката и енергетиката. 

2.3. Иво Георгиев ПЕТКОВ - изпълнител в отдел "ПУСМЕС" в 

Министерство на земеделието и храните. 

2.4. Алеко Любомиров ОВЧАРОВ - изпълнител в отдел "ПУСМЕС" в 

Министерство на земеделието и храните. 

2.5. Виктор Владимиров АПОСТОЛОВ - експерт ВСУК в БДЖ 

"Пътнически превози" ЕООД към Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. 

2.6. Жулиан Иванов РАДАНОВ - младши експерт в Областна 

администрация Силистра. 

2.7. Гергана Иванова ВОЙНОВА - главен експерт "АНД", служител по 

ОМП и ЗН в Община Тутракан. 

2.8. Пламен Иванов КАЗАКОВ - главен експерт в дирекция "Вътрешна 

сигурност" в Държавна комисия по сигурност на информацията. 

2.9. Веселин Марков ЙОРДАНОВ - служител по сигурността на 

информацията в Агенция за приватизация и следприватизационен контрол. 

2.10. Любомир Николов НАЧЕВ - главен експерт в ЦУ на НАП към 

Министерство на финансите. 

2.11. Радка Виденова КРЪСТАНОВА - главен експерт в ЦУ на НАП 

към Министерство на финансите. 

2.12. Лъчезар Цанков ЛАЗАРОВ - главен юрисконсулт в ЦУ на НАП 

към Министерство на финансите. 

2.13. Мая Огнянова ТОПЛОДОЛСКА - главен специалист в ЦУ на 

НАП към Министерство на финансите. 

2.14. Ангел Благоев ТОДОРОВ - главен специалист в ЦУ на НАП към 

Министерство на финансите. 

2.15. Павлин Генов ЛИЛОВ – началник на отдел „УИС и ОМП” в 

дирекция „Сигурност” в Администрацията на Главния прокурор на РБ. 

2.16. Деян Стоянов ГРУДЕВ – младши експерт ОМП в дирекция 

АПОФУС към Областна администрация Стара Загора. 

2.17. Ивалин Василев ВАСИЛЕВ – главен експертен сътрудник по 

ОМП в отдел „Сигурност на информацията” в Народно събрание на РБ. 

 

II. Обучаемите да се явят до 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. 



 

 

Съгласно учебната и административна документация на курса, на 

обучаемите да не бъде предоставяна класифицирана информация. 

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 да бъде преведена по банковата сметка на ВА 

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

- „Управление при кризи” – 270 лв. (двеста и седемдесет лева) за 

участник. 

- „Отбранително-мобилизационна подготовка” – 270 лв. (двеста и 

седемдесет 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 

НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 
 


