
 

З А П О В Е Д  

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

06.06.2017 г.        № ОХ - 548              

София 

Съдържание: Обявяване на офицер за допускане 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 подполковник Иван Василев РАЙКОВ – командир на 

военно формирование 52630 – Пловдив, **********, за допуснат 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 от квотата на 68-ма 

Бригада Специални сили: 

II. Обявения по т. I на заповедта офицер, допуснат до кандидатстване 

по магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и 

въоръжените сили ”: 

2.1. Да се командирова 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 яви с документи за самоличност (лична и служебна карта) 

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

на 19.06.2017 г. във форма, заповядана за сезона в гарнизон София; 

2.3. Да бъде със спортен екип, в деня на 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. Структурата по личен състав да оповести своевременно офицера по 

т. I, допуснат до конкурсни изпити. 

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

късно от 23.06.2017 г. да изпрати в дирекция „Управление на човешките 

ресурси“, резултатите от проведените конкурсни изпити с офицера 

кандидатстващ за обучение по магистърската специалност „Стратегическо 

ръководство на отбраната и въоръжените сили”. 

VI. 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 

     КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 

  

 


