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З А П О В Е Д  

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

22.03.2017 г.      № ОХ - 276            София 

Съдържание: Обявяване имената на офицерите, допуснати до конкурсни 

изпити във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 

за обучение в редовна форма по магистърска специалност 

„Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените 

сили“ 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. 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“ за обучение в редовна форма, 

по магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и 

въоръжените сили“ от професионално направление „Военно дело“ за 

учебната 2017/2018 година по квоти, както следва: 

1.1. От квотата на дирекция „Логистика“: 

1.1.1. подполковник Иван Боев ИВАНОВ. 

 

1.2. От квотата на дирекция „Комуникационни и информационни 

системи“: 

1.2.1. подполковник Дамян Николаев АНГЕЛОВ. 

 

1.3. От квотата на Военна академия „Георги Стойков Раковски“: 

1.3.1 подполковник Калин Веселинов ГРАДЕВ. 

 

1.4. От квотата на Националния военен университет „Васил Левски“: 

1.4.1. полковник Владко Филипов СИДЕРОВ. 

 

1.5. От квотата на служба „Военна информация“: 

1.5.1. полковник Теодора Михова НЕДЕВА. 
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1.6. От квотата на Националната гвардейска част: 

1.6.1. подполковник Георги Атанасов АНТИЕВ. 

 

1.7. От квотата на Съвместното командване на силите: 

1.7.1. подполковник Желязко Димитров ДИМИТРОВ; 

1.7.2. подполковник Светослав Костадинов НЕШЕВ. 

 

1.8. От квотата на Командването на Сухопътни войски: 

1.8.1. подполковник Марин Господинов ГОСПОДИНОВ; 

1.8.2. подполковник Мирослав Георгиев КОСТАДИНОВ; 

1.8.3. подполковник Иван Драганов ИВАНОВ. 

 

1.9. От квотата на Командването на Военновъздушните сили: 

1.9.1. подполковник Димитър Славов ПАВЛОВ. 

 

II. Не допускам подполковник Иван Василев РАЙКОВ, до 

конкурсни изпити във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ за 

обучение в редовна форма, по магистърска специалност „Стратегическо 

ръководство на отбраната и въоръжените сили“ от професионално 

направление „Военно дело“ за учебната 2017/2018 година, поради 

несъответствие с изискванията на т. 3.1. на раздел III от заповед № ОХ-

61/20.01.2017 г. на министъра на отбраната за владеене на английски/френски 

език на ниво 2-2-2-2, във връзка с чл. 6, т. 7 от Наредба № Н-5/02.03.2011 г. 

III. Обявените в заповедта офицери по т. I, допуснати до 

кандидатстване по магистърска специалност „Стратегическо ръководство на 

отбраната и въоръжените сили“: 

3.1. да се командироват за времето на провеждането на конкурсните 

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

командировъчни дневни и квартирни пари; 

3.2. 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 10.04.2017 г. във форма, заповядана за сезона в гарнизон София; 

3.3. да бъдат със спортен екип, в деня на провеждане на изпита по 

физическа подготовка. 

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

кандидатстване в размер, определен с акт на Министерски съвет. 

V. Структурите по личен състав да оповестят своевременно офицерите 

по т. I, допуснати до конкурсни изпити. 
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VI. Началникът на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ не по-

късно от 18.04.2017 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“. 

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

срок от издаване 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 

СТЕФАН ЯНЕВ 


