
З А П О В Е Д 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

28.07.2015 г.                  № OX-514       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” през м. септември 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 курс „Отбранително-мобилизационна подготовка”, 

във Военна академия „Георги Стойков Раковски”, в периода от 07.09.2015 г. 

до 18.09.2015 г., както следва: 

1. Мариян Николов ВЕЛЕВ - завеждащ техническа служба в СБР 

"Тузлата" ЕООД, гр. Добрич към Министерство на здравеопазването. 

2. Вили Георгиева РУСЕНОВА – главен експерт в отдел "Гражданска 

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

Министерство на икономиката и енергетиката. 

3. Трифон Димитров ТРИФОНОВ – началник на отдел "ПУСМЕС" в 

Министерство на земеделието и храните. 

4. Инспектор Николай Стоилов ИВАНОВ – специалист ІV степен в 

сектор "Мобилизационен" на дирекция „Отбранително-мобилизационна 

подготовка” в Министерство на вътрешните работи. 

5. Маргарита Георгиева МАЛИНОВА – старши специалист в отдел 

„УИС и ОМП” в дирекция „Сигурност” в Администрацията на Главния 

прокурор на РБ. 

6. Шабан Вели ОСМАН – Служител по сигурността на информацията, 

ЗН и ОМП в Общинска администрация Главиница към Областна 

администрация Силистра. 

7. Йордан Николов СИВОВ – специалист управление при кризи и 

отбранително-мобилизационна подготовка в група „Мобилизационна 

работа” на „Лукойл Нефтохим Бургас” 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 курса, в размер на 270 лв. (двеста и седемдесет 

лева) за участник, да бъде преведена по банковата сметка на ВА „Г. С. 

Раковски”.  

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 
 


