
ЗЗ  АА  ПП  ОО  ВВ  ЕЕ  ДД  
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

11.06.2015 г.         № ОХ – 383      София 
 

СЪДЪРЖАНИЕ:  Относно изменение на заповед на министъра на отбраната 

№ ОХ–34/15.01.2015 г. за обявяване на заявения брой 

места за приемане на офицери за обучение като 

слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски” за 

учебната 2015/2016 г. 

На основание чл. 26, т. 15 и чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България 

З А П О В Я Д В А М: 

I. Изменям заповед на министъра на отбраната № ОХ – 34/15.01.2015 г., 
относно обявяване на заявения брой места за приемане на офицери за 
обучение във Военна академия „Г. С. Раковски” за учебната 2015/2016 г., 
като слушатели по специалност „Организация и управление на военни 
формирования на оперативно ниво“ по следните специализации и форми на 
обучение, както следва: 

1.1. В раздел I, т. 1, текстът „Специализация „Сухопътни войски” – 9 
места в редовна форма на обучение.“, се заменя с текста: 

„1. Специализация „Сухопътни войски” – 16 места в редовна форма 
на обучение“. 

1.2. В раздел I, т. 4, текстът „Специализация „Логистика“ – 7 места в 
редовна форма на обучение (3 места за СКС, 3 места за СВ, 1 място за ВВС) и 
35 места в задочна форма на обучение.“, се заменя с текста: 

„4. Специализация „Логистика“ – 4 места в редовна форма на 
обучение (1 място за СКС, 3 места за СВ) и 42 места в задочна форма на 
обучение. 

1.3. В раздел I, т. 6, текстът „Специализация „Административни 
процеси и дейности“ – 13 места в задочна форма на обучение.“, се заменя с 
текста: 

„6. Специализация „Административни процеси и дейности“ – 15 
места в задочна форма на обучение.“ 

II. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността“ да организира 
публикуването на заповедта на сайта на Министерството на отбраната. 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на 
дирекция „Управление на човешките ресурси”. 

 

 

 

      МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

      НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

         НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 


