
З А П О В Е Д 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

04.04.2016 г.            № OX-288             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. май 2016 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-39-14/30.06.2015 г. 

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

от държавната и местна администрация и юридически лица през 2016 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 09.05.2016 г. до 

20.05.2016 г.: 

 

1. Свилен Генчев ГЕНЧЕВ – главен експерт в отдел „Стопански 

дейности” в дирекция „Финанси и управление на собствеността” на 

Министерство на финансите. 

2. Андрей Емилов МИКОВ – старши специалист в сектор „ОМП” в 

отдел „Стопански дейности” в дирекция „Финанси и управление на 

собствеността” на Министерство на финансите. 

3. Васил Тодоров ВАСИЛЕВ – служител по сигурността на 

информацията в ТД на НАП София към Министерство на финансите.  

4. Даниела Николова НОВАКОВА – служител по сигурността на 

информацията в ТД на НАП Варна към Министерство на финансите.  

5. Димитър Неделчев НЕДЕЛЧЕВ – служител по сигурността на 

информацията в ТД на НАП Бургас към Министерство на финансите.  

6. Динко Петров ДЕЛИЙСКИ – служител по сигурността на 

информацията в ТД на НАП Пловдив към Министерство на финансите.  



7. Елена Борисова НЕДЯЛКОВА – служител по сигурността на 

информацията в ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители” към 

Министерство на финансите.  

8. Милен Асенов МАНОЛОВ – служител по сигурността на 

информацията в ТД на НАП Велико Търново към Министерство на финансите.  

9. Стефко Монев МОНЕВ – началник на отдел „Подготовка и 

управление на структурите на министерството при екстремни ситуации” в 

Министерство на земеделието и храните. 

10.  Даниела Димитрова ДИМИТРОВА – служител по сигурността на 

информацията в Министерство на културата.  

11. Красимир Влайков ВАСИЛЕВ – Инспектор ВСУК – ППТ София в 

БДЖ „Пътнически превози” ЕООД към Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. 

12. Стефан Димитров БЪЧВАРОВ – Експерт СПД „Ръководство на 

корабния трафик – р. Дунав” в ДП „Пристанищна инфраструктура” към 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

13.  д-р Данчо Иванов ПЕНЧЕВ – директор на Столична регионална 

здравна инспекция към Министерство на здравеопазването. 

14. инж. Пламен Маринов КОЙНОВ – ССИ в Столична регионална 

здравна инспекция към Министерство на здравеопазването. 

15. инж. Лилия ТИРКОВА – секретар на район „Илинден”, Столична 

община. 

16. Янка Стоянова ГОСПОДИНОВА – заместник областен управител 

на област Силистра, Областна администрация Силистра. 

17. Мадлена Райчева СТАНЕВА – главен експерт ОМП и ССИ в 

Общинска администрация Силистра. 

18. Димитър Здравков АНАСТАСОВ – главен експерт в отдел „СБСК” 

на дирекция „УОА” в Община Асеновград. 

19. Полк. Стоян Николаев ВЕЛКОВ - началник на сектор 01 при отдел 

01 „Президент и Администрация на президента” към Национална служба за 

охрана. 

20. Цветозар Евгениев ГЕНОВ – експерт ТФО, УК и ОМП в 

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД. 

21. Иван Галинов ИВАНОВ – експерт ТФО, УК и ОМП в 

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД. 

 

2. „Отбранително-мобилизационна подготовка“ в периода от 

25.05.2016 г. до  03.06.2016 г. 
 

1. Мартин Симеонов ДИМИТРОВ – старши специалист в сектор „ОМП” 

в отдел „Стопански дейности” в дирекция „Финанси и управление на 

собствеността” на Министерство на финансите. 

2. Емил Иванов СИМЕОНОВ – старши експерт в отдел „Подготовка и 

управление на структурите на министерството при екстремни ситуации” в 

Министерство на земеделието и храните. 

 

 



3. Борислав Николаев БОРИСОВ – експерт ВСУК в БДЖ „Пътнически 

превози” ЕООД към Министерство на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията. 

4. Слав Ваньов СТОЕВСКИ – инспектор в отдел „Сигурност и защита” в 

ДП „Ръководство на въдушното движение” към Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. 

5. Жулиан Иванов РАДАНОВ – младши експерт в Областна 

администрация Силистра. 

6. Тодор Иванов ЧАКЪРОВ – главен експерт в дирекция „Управление 

при кризисни ситуации и защита на информацията” в Министерство на 

енергетиката. 

7. Михаил Иванов МИХАЙЛОВ – държавен експерт в дирекция 

„Управление при кризисни ситуации и защита на информацията” в 

Министерство на енергетиката. 

8. Петя Тодорова АЛЕКСАНДРОВА – старши експерт в отдел „Спешна 

медицинска помощ и специализирани медицински дейности” в дирекция 

„Медицински дейности” в Министерство на здравеопазването. 

9. Добрин Димитров ПЕТРОВ – младши експерт в дирекция 

„Безопасност, технически надзор и управление при кризи“ в Министерството на 

транспорта, информационните технологии и съобщения. 

10. Румен Стоянов РАЙКОВ – главен експерт в сектор „ОМП“ в 

Областна администрация Ловеч. 

11. Емилия Димитрова ГЕОРГИЕВА – координатор в отдел „Управление 

на непрекъсваемостта на бизнеса“, дирекция „Банкова сигурност и защита на 

класифицираната информация“, Българска народна банка. 

 

3. „Защита на населението и инфраструктурата при извънредни 

ситуации“ в периода от 25.05.2016 г. до 03.06.2016 г. 

1.  Йордан Георгиев ТОНЧЕВ – експерт в отдел „Управление при кризи и 

ОМП” в Министерство на образованието и науката.  

2.  Атанас Кънчев АТАНАСОВ – инспектор в отдел „Сигурност и 

защита” в ДП „Ръководство на въздушното движение” към Министерство на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

3.  Стоян  Иванов БОНЕВ – Областен управител на област Силистра, 

Областна администрация Силистра. 

4.  Йорданка Радева УЗУНСКА – кмет на община Алфатар към Областна 

администрация Силистра.  

5. Красимира КОЛЕВА-СЛАВОВА – старши експерт ОМП и ССИ в 

Общинска администрация Алфатар към Областна администрация Силистра. 

 

 

 



IІ. Обучаемите да се явят до 08.30 часа в деня на започване на курсовете 

във ВА „Г. С. Раковски”, като представят копие от документ за платена такса за 

участие в курса. 

IІІ. Началникът на Военна академия „Георги Стойков Раковски” да 

организира и контролира провеждането на курсовете. 

Съгласно учебната и административна документация на курсовете, на 

обучаемите да не бъде предоставяна класифицирана информация. 

ІV. 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 курсовете 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 лв.) за 

участник. 

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

седемдесет лв.) за участник. 

-  „Защита на населението и инфраструктурата при извънредни ситуации“ 

- 270 лв. (двеста и седемдесет лв.) 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 

 

НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 
 

 


