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З А П О В Е Д  
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

15.06.2016 г.        № ОХ – 456              София 
 

Съдържание: Изменение и допълнение на заповед на министъра на 

отбраната № ОХ–37/14.01.2016 г. за обявяване на заявения 

брой места за приемане на офицери за обучение, като 

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

учебната 2016/2017 година. 

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

въоръжените сили на Република България и във връзка с докладна записка на 

началника на отбраната № 21-25-591/30.05.2016 г. 

З А П О В Я Д В А М: 

I. Изменям заповед на министъра на отбраната № ОХ - 37/14.01.2016 г., 

относно обявяване на заявения брой места за приемане на офицери за 

обучение във Военна академия „Г. С. Раковски” за учебната 2016/2017 г., 

като слушатели по специалност „Организация и управление на военни 

формирования на оперативно ниво“, изменена и допълнена със заповед № 

ОХ-93/03.02.2016 г., изменена със заповед № ОХ-193/10.03.2016 г., по 

следните специализации и форми на обучение, както следва: 

1. В раздел I, точка 2.1. „Специализация „Сухопътни войски““ се правят 

следните изменения: 

1.1. В точка 2.1.1. числото „19“ се заменя с числото „28“; 

1.2. В точка 2.1.2., числото „23“ се заменя с числото „22“. 

2. В раздел I, точка 2.2. „Специализация „Военновъздушни сили““ се 

правят следните изменения: 

2.1. В точка 2.2.1. числото „12“ се заменя с числото „4“; 

2.2. В точка 2.2.2., числото „17“ се заменя с числото „13“. 

3. В раздел I, точка 2.3. „Специализация „Военноморски сили““, в 

подточка 2.3.1. числото „6“ се заменя с числото „4“. 

4. В раздел I, точка 2.4. „Специализация „Логистика““ се правят 

следните изменения: 

4.1. В точка 2.4.1. числото „12“ се заменя с числото „14“; 

4.2. В точка 2.4.2. числото „16“ се заменя с числото „19“. 

5. В раздел I, точка 2.5. „Специализация „Комуникационни и 

информационни системи““ се правят следните изменения: 
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5.1. В точка 2.5.1. числото „6“ се заменя с числото „5“; 

5.2. В точка 2.5.2. числото „17“ се заменя с числото „20“. 

II. Ръководителите на структури, заявители на кадри да планират и 

осигурят длъжности на слушателите, обучаващи се по магистърската 

специалност „Организация и управление на военни формирования на 

оперативно ниво“ в редовна форма на обучение, по специализации както 

следва: 

1. В специализация „Сухопътни войски“: 

1.1. от командира на Сухопътните войски – 27 места; 

1.2. от командира на Националната гвардейска част – 1 място. 

2. В специализация „Военновъздушни сили“ от командира на 

Военновъздушните сили – 4 места. 

3. В специализация „Военноморски сили“ от командира на 

Военноморските сили – 4 места. 

4. В специализация „Логистика“: 

4.1. от командващия на Съвместното командване на силите – 2 места; 

4.2. от командира на Сухопътните войски – 10 места; 

4.3. от командира на Военновъздушните сили – 2 места. 

5. В специализация „Комуникационни и информационни системи“: 

5.1. от командира на Сухопътните войски – 5 места; 

5.2. от командира на Военновъздушните сили – 1 място. 

III. В срок до 15.06.2017 г. ръководителите на структури по т. II, да 

представят в дирекция „Управление на човешките ресурси“, списък на 

длъжностите определени за заемане от випускниците на Военна академия „Г. 

С. Раковски“, в съответствие с чл. 32, т. 2, б. „а“ от Правилника за прилагане 

на закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, 

съобразно определените места по квоти. 

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

срок от издаването на заповедта 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”. 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 


