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З А П О В Е Д  

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

25.03.2016 г.        № ОХ - 261             София 

Съдържание: Обявяване имената на офицерите, допуснати до конкурсни 

изпити във Военна академия „Георги Стойков Раковски” 

за обучение по магистърска специалност „Стратегическо 

ръководство на отбраната и въоръжените сили“ от 

професионално направление „Военно дело” за учебната 

2016/2017 година. 

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

въоръжените сили на Република България, във връзка с чл. 11, ал. 1 от 

Наредба № Н-5/02.03.2011 г. за условията и реда за приемане във Военна 

академия „Георги Стойков Раковски” 

З А П О В Я Д В А М: 

I. Обявявам имената на офицерите, допуснати до конкурсни изпити във 

Военна академия „Георги Стойков Раковски” в редовна форма на обучение, 

по магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и 

въоръжените сили” от професионално направление „Военно дело” за 

учебната 2016/2017 година по квоти, както следва: 

1.1. От квотата на дирекция „Логистика“ - МО: 

1.1.1. подполковник Иван Мирчев ИВАНОВ – главен експерт в 

отдел „Логистично планиране и анализи“ в дирекция „Логистика“ от Щаба на 

отбраната. 

1.2. От квотата на „Инспекторат“ - МО: 

1.2.1. подполковник Станчо Митев КАЙКОВ – главен инспектор в 

отдел „Контрол по управлението на човешките ресурси“ в Инспекторат - МО. 

1.3. От квотата на Военна академия „Г. С. Раковски“: 

1.3.1 полковник Николай Тенев УРУМОВ – доцент в катедра 

„Военна стратегия“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ във 

Военна академия „Г. С. Раковски“; 

1.4. От квотата на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“: 

1.4.1. капитан I ранг Калин Спасов КАЛИНОВ – заместник-

началник на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ по учебната и 

научната част; 



 

 

 

1.5. От квотата на Съвместното командване на силите: 

1.5.1. полковник Георги Стефанов ПЪНЕВСКИ – началник на 

сектор „Комуникационни, информационни и навигационни мрежи“ в отдел 

„Комуникационни и информационни системи“ на Съвместното командване 

на силите; 

1.5.2. подполковник Димитър Христов ХЛЕБАРОВ – главен 

експерт І степен в сектор „Планиране на комуникационната и 

информационната поддръжка“ в отдел „Комуникационни и информационни 

системи“ на Съвместното командване на силите. 

1.6. От квотата на Командването на Сухопътни войски: 

1.6.1. подполковник Красимир Василев КРЪСТЕВ – началник на 

щаба на военно формирование 22160 - Плевен; 

1.6.2. подполковник Иван Георгиев МАЛАМОВ – заместник-

командир на военно формирование 46690 - Пловдив; 

1.6.3. подполковник Иван Драганов ИВАНОВ – командир на 

военно формирование 26400 - Благоевград. 

1.7. От квотата на Командването на Военновъздушните сили: 

1.7.1. полковник Юлиян Георгиев РАДОЙСКИ – командир на 

военно формирование 52090-Долна Митрополия от състава на военно 

формирование 28000 - Граф Игнатиево; 

1.7.2. полковник Людмил Георгиев ТОНЧЕВ – началник на сектор 

„Инженерно осигуряване, инфраструктура и противопожарна защита“ в 

отдел „Логистика“ в Командването на Военновъздушните сили. 

II. Обявените в заповедта офицери, допуснати до кандидатстване в 

магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и 

въоръжените сили ” в редовна форма на обучение: 

2.1. Да се командироват за времето на провеждането на конкурсните 

изпити във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ без право на 

командировъчни дневни и квартирни пари; 

2.2. Да се явят с документи за самоличност (лична и служебна карта) 

във Военна академия „Георги Стойков Раковски” не по-късно от 8:30 ч. часа 

на 04.04.2016 г. във форма, заповядана за сезона в гарнизон София; 

2.3. Да бъдат със спортен екип за провеждане на изпита по физическа 

подготовка. 

III. В деня за полагане на всеки изпит се заплаща такса за 

кандидатстване в размер, определен с акт на Министерски съвет. 

IV. Структурите по личен състав да оповестят своевременно 

офицерите, допуснати до конкурсни изпити. 



 

 

 

V. Началникът на Военна академия „Георги Стойков Раковски” не по-

късно от 11.04.2016 г. да изпрати в дирекция „Управление на човешките 

ресурси“, списък с резултатите от проведените конкурсни изпити с 

офицерите кандидатстващи по магистърската специалност „Стратегическо 

ръководство на отбраната и въоръжените сили”. 

VI. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността” в тридневен 

срок от издаването на настоящата заповед да организира публикуването й на 

Интернет страницата на Министерството на отбраната. 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на 

дирекция „Управление на човешките ресурси“ - МО. 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 


