
 

З А П О В Е Д 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

11.05.2015 г.        № OX-319       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. юни 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. „Връзки с обществеността”, в периода от 08.06.2015 г. до 

26.06.2015 г.: 

1.1. Десислава Павлова ЦВЕТАНОВА – финансов контрольор в 

ЦСМП Софийска област, Министерство на здравеопазването. 

1.2. Явор Антимов БУКОВ – управител на "СБДПЛ– Стамболийски", 

Министерство на здравеопазването. 

1.3. Д-р Мими Владиславова КУБАТЕВА – директор на РЗИ Смолян, 

Министерство на здравеопазването. 

1.4. Анета САВОВА – старши инспектор в Столичен Инспекторат към 

Столична община. 

 

2. „Обучение по индустриална сигурност на служители от 

организационните единици с достъп до класифицирана информация”, в 

периода от 29.06.2015 г. до 03.07.2015 г.: 

2.1. Кристина Гюрова ГИЗДАВКОВА – началник на отдел "Защита на 

класифицираната информация" в Министерство на земеделието и храните. 

2.2. Мадлена Райчева СТАНЕВА – Служител по сигурността на 

информацията в Общинска администрация Силистра. 



2.3. Росица Иванова СИРАКОВА – служител по сигурността но 

информацията в "Печатница на БНБ" АД. 

 

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:  

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

участник. 

- „Обучение по индустриална сигурност на служители от 

организационните единици с достъп до класифицирана информация” – 250 

лв. (двеста и петдесет 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 
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