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З А П О В Е Д  

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

21.02.2017 г.                                  № ОХ - 176        София 

Съдържание: Обявяване имената на офицерските кандидати, 

сержантите (старшините) и войниците (матросите), 

допуснати до конкурсни изпити в Националния военен 

университет „Васил Левски“ и във Висшето 

военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ за 

обучение, като курсанти по специализации от 

специалността „Организация и управление на военни 

формирования на тактическо ниво” от професионално 

направление „Военно дело” за учебната 2017/2018 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. 14, ал. 1 от 

Наредба № Н - 5/16.02.2016 г. за условията и реда за приемане на курсанти 

във висшите военни училища, 

З А П О В Я Д В А М: 

I. Обявявам имената на офицерските кандидати, сержантите 

(старшините) и войниците (матросите), допуснати за обучение, като 

курсанти по специализации от специалността „Организация и управление на 

военни формирования на тактическо ниво” от професионално направление 

„Военно дело” за учебната 2017/2018 година, както следва: 

1. В Националния военен университет „Васил Левски“: 

1.1. от административните звена на Министерство на отбраната и 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната: 

1.1.1. старши сержант Иван Ангелов ИВАНОВ от Щабен елемент за 

интегриране силите на НАТО на територията на Република България; 
1.1.2. младши сержант Филип Стефанов ГЕОРГИЕВ от военно 

формирование 36450 - София; 

1.1.3. редник - 2-ри клас Киро Христов ЧИВЧИБАШИЕВ от 

Националната гвардейска част; 
1.1.4. редник - 3-ти клас Светослав Йорданов СТАМБОЛИЕВ от 

военно формирование 46390 - София; 

1.1.5. редник - 3-ти клас Илиан Николаев КАСАБОВ от военно 

формирование 26050 - София; 

1.2. от Сухопътни войски: 

1.2.1. сержант Йордан Антониев АНДОНОВ от военно формирование 

52530 - Пловдив; 
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1.2.2. сержант Гергана Димитрова ГОРАНОВА от военно 

формирование 52340 - Асеновград; 

1.2.3. редник - 3-ти клас Димитър Сашев КОМЕНДАРЕВ от военно 

формирование 52340 - Асеновград. 

1.3. от Военновъздушни сили: 

1.3.1. сержант Димитър Стоянов СТОЯНОВ от военно формирование 

54930 - София; 

1.3.2. младши сержант Траян Христов ЙОРДАНОВ от военно 

формирование 26030 - Безмер; 
1.3.3. младши сержант Виолета Петрова МЕРОДИЙСКА от военно 

формирование 24980 - Божурище. 
2. Във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“: 

2.1. от административните звена на Министерство на отбраната и 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната: 

2.1.1. старшина I степен Ивелина Николаева ЯНЧЕВА от Висшето 

военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“; 
2.1.2. старши матрос - 2-ри клас Христина Тодорова МОРАВЛЕВА от 

Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. 

2.2. от Сухопътни войски: 

2.2.1. сержант Йордан Антониев АНДОНОВ от военно формирование 

52530 – Пловдив. 

II. Обявявам имената на офицерските кандидати, сержантите 

(старшините) и войниците (матросите), не допуснати до конкурсни изпити 

във висшите военни училища за обучение, като курсанти по специализации 

от специалността „Организация и управление на военни формирования на 

тактическо ниво” от професионално направление „Военно дело” за учебната 

2017/2018 година, на основание чл. 5, ал. 1, т. 7 от Наредба № Н - 

5/16.02.2016 г. за условията и реда за приемане на курсанти във висшите 

военни училища, както следва: 

1. редник - 3-ти клас Петър Петков ПЕТКОВ от военно формирование 

26030 - Безмер. 

2. ефрейтор - 2-ри клас Венета Красимирова ДРАГНЕВА от военно 

формирование 28870 - София; 

3. редник - 3-ти клас Илияна Илиева ЖЕЛЯЗКОВА от военно 

формирование 28870 - София; 

4. редник - 3-ти клас Силвия Стоянова ПЕТКОВА от военно 

формирование 28870 - София; 

5. редник - 3-ти клас Атанас Василев АТАНАСОВ от военно 

формирование 28870 - София. 
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III. Военнослужещите по т. I, допуснати до конкурсни изпити: 

3.1. Да се явят във съответното висше военно училище за провеждане на 

конкурсни изпити, в съответствие с графиците от заповедите на началниците 

на Националния военен университет „Васил Левски“ и Висшето 

военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, за организация на 

кандидатстването, провеждането на конкурсните изпити, класирането и 

приемането на кандидатите; 

3.2. За времето на провеждането на конкурсните изпити, да се 

командироват без право на командировъчни дневни и квартирни пари. 

IV. Началниците на висшите военни училища да организират 

настаняването на кандидатите от други гарнизони за времето на провеждане 

на конкурсните изпити. 

V. Органите по управление на човешките ресурси на структурите, 

заявители на обучаемите по т. I, до 20.02.2017 г. да уведомят допуснатите 

кандидати до конкурсни изпити за обучение във висшите военни училища. 

VI. Началниците на Националния военен университет „Васил Левски“ и 

Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ да обявят със 

свои заповеди класирането на кандидатите, като изпратят екземпляр от 

заповедите на хартиен носител в дирекция „Управление на човешките 

ресурси” и по електронната поща до 3 дни от подписването им. 

VII. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността“ в тридневен 

срок от датата на издаване на настоящата заповед, да организира 

публикуването ѝ на интернет страницата на Министерството на отбраната. 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на 

дирекция „Управление на човешките ресурси“. 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 
 

СТЕФАН ЯНЕВ 


