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З А П О В Е Д  

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

19.06.2017 г.                               № ОХ - 581         София 

Съдържание: Обявяване имената на офицерите, приети за обучение във 

Военна академия „Георги Стойков Раковски”, като 

слушатели по специализации от специалността 

„Организация и управление на военни формирования на 

оперативно ниво“ за учебната 2017/2018 година. 

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

въоръжените сили на Република България, във връзка с чл. 30, ал. 3 на 

Наредба № Н-5/02.03.2011 г. за условията и реда за приемане във Военна 

академия „Георги Стойков Раковски” и заповед № СИ 29 - РД 02-

344/25.05.2017 г. на началника на Военна академия „Георги Стойков 

Раковски“, относно обявяване на класирането на офицерите, кандидати за 

обучение във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ по специализации 

от специалността „Организация и управление на военни формирования на 

оперативно ниво“, за учебната 2017/2018 година 

З А П О В Я Д В А М: 

I. Освобождавам от заеманата длъжност, вземам в свое разпореждане по 

специален щат № А - 108 и зачислявам за обучение във Военна академия 

„Георги Стойков Раковски”, като слушатели в редовна форма по 

специализации от специалността „Организация и управление на военни 

формирования на оперативно ниво” за учебната 2017/2018 година, считано от 

01.09.2017 г., както следва: 

А. Специализация „Сухопътни войски”: 

1. капитан Божидар Тодоров ВЕЛИЧКОВ – военно формирование 

54230 - Стара Загора; 

2. капитан Павел Пенчев ТОДОРОВ – военно формирование 42000 - 

Карлово; 

3. капитан Марио Смилянов МАРКОВ – военно формирование 44220 

- Пловдив; 

4. капитан Атанас Генчев БАКАЛОВ – във военно формирование 

24620 - Свобода; 

5. капитан Тихомир Светлозаров НАРЛИЕВ – военно формирование 

34840 - Карлово; 
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6. капитан Йонко Миланов ГИНОВ – военно формирование 34750 - 

Карлово; 

7. капитан Димитър Колев КОЛЕВ – военно формирование 22130 - 

Ямбол; 

8. капитан Владимир Петров КРУМОВ – военно формирование 52340 

- Асеновград; 

9. капитан Богдан Илиев БОБЕВ – военно формирование 48650 - 

Пловдив; 

10. капитан Михаил Стоянов БОЗУКОВ – военно формирование 

52630 - Пловдив; 

11. капитан Стоян Стефанов ТЕПАВИЧАРОВ – военно 

формирование 46390 - София. 

Б. Специализация „Военновъздушни сили”: 

1. капитан Здравко Кирилов ТРЕНДАФИЛОВ – военно 

формирование 34420 - Костинброд; 

2. капитан Матей Савов САВОВ – военно формирование 36150 - 

Стара Загора; 

3. капитан Димитър Петров ПЕТРОВ – военно формирование 34420 - 

Костинброд; 

4. капитан Иван Колев ЦВЯТКОВ – военно формирование 32610 - 

Банкя; 

5. капитан Павел Георгиев ЦОНЕВ – военно формирование 24980 - 

Божурище; 

6. капитан Алипи Георгиев СИМЕОНОВ – военно формирование 

48340 - Карлово; 

7. капитан Станислав Георгиев АНГЕЛОВ – военно формирование 

38220 - Плевен. 

В. Специализация „Военноморски сили”: 

1. капитан-лейтенант Владислав Петков НИКОЛОВ – военно 

формирование 22580 - Варна; 

2. капитан-лейтенант Христо Тодоров ГЕНЧЕВ – военно 

формирование 18360 - Бургас; 

3. капитан-лейтенант Жасмин Сенков ХУБЕНОВ – военно 

формирование 28430 - Варна; 

4. капитан-лейтенант Стефан Радков ГЕОРГИЕВ – военно 

формирование 32890 - Бургас; 

5. капитан-лейтенант Диян Янчев ИСИРОВ – военно формирование 

18360 - Бургас; 

6. капитан-лейтенант Кирил Петров ЧАКОВ – военно формирование 

28580 - Варна. 
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Г. Специализация „Логистика”: 

1. капитан Янко Димитров БЪЧВАРОВ – военно формирование 54140 

- Стара Загора; 

2. капитан Иван Георгиев ЗЛАТАРЕВ – военно формирование 52760 - 

Пловдив; 

3. капитан Николай Георгиев ДАЛЕВ – военно формирование 28610 - 

София; 

4. капитан Павлина Кръстева АНДОНОВА – военно формирование 

28000 - Граф Игнатиево. 

Д. Специализация „Комуникационни и информационни системи”: 

1. капитан Георги Лазаров ВАСИЛЕВ – военно формирование 42000 - 

Карлово; 

2. капитан Йордан Христов ЙОРДАНОВ – военно формирование 

54230 - Стара Загора; 

3. капитан Кристина Митева МАДЖАРОВА – военно формирование 

28610 - София. 

II. Зачислявам за обучение във Военна академия „Георги Стойков 

Раковски”, като слушатели в задочна форма по специализации от 

специалността „Организация и управление на военни формирования на 

оперативно ниво” за учебната 2017/2018 година, считано от 01.09.2017 г., 

както следва: 

A. Специализация „Сухопътни войски”: 

1. капитан Георги Илиев ГЕОРГИЕВ – военно формирование 52210 - 

Банкя; 

2. капитан Петко Павлинов ПЕНЕВ – военно формирование 48430 - 

Стара Загора; 

3. капитан Илиян Руменов КРЪСТЕВ – военно формирование 42600 - 

Мусачево; 

4. капитан Петър Николов НЕНОВ – военно формирование 42000 - 

Карлово; 

5. капитан Александър Николаев ПЕТРОВ – военно формирование 

22130 - Ямбол; 

6. капитан Димитър Костадинов ШОМОВ – военно формирование 

52340 - Асеновград; 

7. капитан Ерхан Нихат СЮЛЕЙМАН – военно формирование 54060 

- Шумен; 

8. капитан Васил Стоянов ВАСИЛЕВ – военно формирование 48430 - 

Стара Загора; 

9. капитан Христо Атанасов ХРИСТОВ – военно формирование 24620 

- Свобода; 
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10. капитан Ангел Михайлов ЧЕПАНОВ – военно формирование 

42800 - Плевен; 

11. капитан Николай Георгиев ЩУРКОВ – военно формирование 

26400 - Благоевград; 

12. капитан Марин Юлиянов МАРИНОВ – военно формирование 

42800 - Плевен; 

13. капитан Атанас Владимиров АТАНАСОВ – военно формирование 

38640 - Казанлък; 

14. майор Йордан Руменов ГЕНЧЕВ – военно формирование 34750 - 

Карлово; 

15. капитан Веселин Христов ВАСИЛЕВ – военно формирование 

26260 - Сливен; 

16. капитан Филип Руменов ХРИСТОВ – военно формирование 28610 

- София; 

17. капитан Найден Цветанов НАЙДЕНОВ – военно формирование 

54120 - Пловдив; 

18. капитан Владимир Богданов ЧАКЪРОВ – военно формирование 

32990 - Пловдив; 

19. майор Константин Константинов СТЕФАНОВ – Национален 

военен университет „Васил Левски“; 

20. капитан Николай Янков НЕДЕВ – Национален военен университет 

„Васил Левски“; 

21. капитан Владимир Георгиев ЦВЕТАНОВ – Национална 

гвардейска част; 

22. капитан Станимир Красимиров МИХОВСКИ – военно 

формирование 24430 - Троян; 

23. капитан Николай Славчев НАЙДОВ – служба „Военна полиция“ - 

София. 

Б. Специализация „Военновъздушни сили“: 

1. капитан Петър Асенов МИЛКОВ – военно формирование 28000 - 

Граф Игнатиево; 

2. капитан Стефан Петров ГЕЦОВ – военно формирование 28000 - 

Граф Игнатиево; 

3. майор Радостин Стефанов ЛЮЦКАНЧЕВ – военно формирование 

26030 - Безмер; 

4. капитан Добромир Митев ЙОРДАНОВ – военно формирование 

32040 - Крумово; 

5. капитан Стоян Димитров СТОЯНОВ – военно формирование 28000 

- Граф Игнатиево; 
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6. капитан Атанас Георгиев СИРАКОВ – военно формирование 28000 

- Граф Игнатиево; 

7. капитан Иван Стоянов ИВАНОВ – военно формирование 44510 - 

София; 

8. капитан Димитър Златков ГЕОРГИЕВ – военно формирование 

32610 - Банкя; 

9. капитан Петьо Валентинов ЗАМФИРОВ – военно формирование 

52090 - Долна Митрополия; 

10. капитан Дончо Василев ГЪЛЪБИНКИН – военно формирование 

28000 - Граф Игнатиево; 

11. капитан Владислав Светлинов ИВАНОВ – военно формирование 

24900 - София; 

12. капитан Живко Сашев КИРЯКОВ – военно формирование 48340 - 

Карлово; 

13. капитан Васил Ангелов ЦУРИНСКИ – военно формирование 

48340 - Карлово; 

14. майор Нанко Алексиев КИНАНЕВ – Военно окръжие - Пловдив,; 

15. майор Николай Конов НИКОЛОВ – Национален военен 

университет „Васил Левски“; 

16. капитан Димитър Иванов ВЪЛЧЕВ – Висше военноморско 

училище „Н. Й. Вапцаров“. 

В. Специализация „Военноморски сили“: 

1. капитан III ранг Станислав Петков СИМЕОНОВ – военно 

формирование 22480 - Бургас; 

2. капитан III ранг Емил Мартинов ДИМИТРОВ – военно 

формирование 34400 - Варна; 

3. капитан-лейтенант Красимир Радославов КОЖУХАРОВ – военно 

формирование 38920 - Варна; 

4. майор Ивайло Пламенов КОСТОВ – военно формирование 34410 - 

Варна; 

5. капитан-лейтенант Силвия Панайотова ГЕОРГИЕВА – военно 

формирование 34400 - Варна; 

6. майор Георги Марков ГЕОРГИЕВ – военно формирование 32140 - 

Варна; 

7. капитан-лейтенант Красен Русев СТЕФАНОВ – военно 

формирование 26800 - Варна; 

8. капитан-лейтенант Елица Звездомирова ТОДОРОВА – военно 

формирование 26870 - Варна; 

9. капитан-лейтенант Ивайло Данков БАКАЛОВ – Висше 

военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“. 
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Г. Специализация „Логистика“: 

1. капитан Иван Василев РУНТЕВ – военно формирование 28930 - 

Брацигово; 

2. капитан Кристина Петкова СТАНКОВА – военно формирование 

22980 - София; 

3. капитан Велин Сотиров ГЕОРГИЕВ – военно формирование 22680 

- Карлово; 

4. майор Николай Александров РАДОСЛАВОВ – военно 

формирование 22980 - София; 

5. капитан Мариян Павлов ИВАНОВ – военно формирование 32830 - 

Асен; 

6. капитан Георги Милчов МИЛЧОВ – военно формирование 22980 - 

София; 

7. капитан Живко Георгиев ЧАКЪРОВ – военно формирование 46690 

- Пловдив; 

8. капитан Станислав Юриев СТЕФАНОВ – военно формирование 

34200 - Шумен; 

9. капитан Ивайло Красимиров МИНКОВ – военно формирование 

46690 - Пловдив; 

10. капитан Георги Георгиев ТАШЕВ – военно формирование 54100 - 

Ямбол; 

11. капитан Георги Димов ПИНГЕЛОВ – военно формирование 52590 

- Ямбол; 

12. капитан Иван Георгиев ДИНКОВ – военно формирование 46690 - 

Пловдив; 

13. капитан Стефан Стоев КЕРИМОВ – военно формирование 38680 - 

Карлово; 

14. майор Калоян Димитров КАЛОЯНОВ – военно формирование 

54530 - Пловдив; 

15. капитан Георги Стоянов АТАНАСОВ – военно формирование 

24900 - София; 

16. капитан Дойчин Величков ПЕЛЕВ – военно формирование 44510 - 

София; 

17. капитан Пламен Димитров КРЪСТЕВ – военно формирование 

52090 - Долна Митрополия; 

18. майор Зорница Иванова ЗЛАТЕВА – военно формирование 32890 - 

Бургас; 

19. капитан-лейтенант Биляна Руменова БОРИСЛАВОВА – военно 

формирование 32300 - Варна; 

20. капитан Христо Василев ХРИСТОВ – военно формирование 28870 

- София; 
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21. капитан Иван Тодоров МАРКОВ – военно формирование 46380 - 

София; 

22. майор Марко Василев ВАСИЛЕВ – военно формирование 46380 - 

София. 

Д. Специализация „Комуникационни и информационни системи”: 

1. капитан Николета Василева НЕНКОВА – дирекция „Сигурност на 

информацията“ - МО; 

2. капитан Теодор Иванов ТОДОРОВ – военно формирование 48430 - 

Стара Загора; 

3. капитан Радослав Георгиев ТОДОРОВ – военно формирование 

28610 - София; 

4. капитан Станислав Атанасов ИНДЖОВ – военно формирование 

28000 - Граф Игнатиево; 

5. майор Веселин Петров РАНГЕЛОВ – военно формирование 38040 - 

София; 

6. капитан Георги Димитров КУПЕНОВ – военно формирование 

28870 - София; 

7. капитан Росен Михайлов ГРУЙЧЕВ – военно формирование 28870 

- София; 

8. капитан Николай Петков ПЕТКОВ – военно формирование 28870 - 

София; 

9. капитан Линко Георгиев НИКОЛОВ – Национален военен 

университет „Васил Левски“; 

10. капитан Красимир Огнянов СЛАВЯНОВ – Национален военен 

университет „Васил Левски“; 

11. капитан Момчил Стоянов ИЛИЕВ – военно формирование 46380 - 

София; 

12. майор Илия Бойков ЙОРДАНОВ – военно формирование 46380 - 

София; 

13. капитан Страхил Лъчезаров ДИМОВ – военно формирование 

46380 - София; 

14. майор Даниел Василев ДИМИТРОВ – военно формирование 46380 

- София; 

15. капитан Марин Методиев ГЕОРГИЕВ – военно формирование 

46380 - София; 

16. подполковник Кольо Димитров КАЧАРОВ – военно 

формирование 36810 - София. 

III. Оправомощавам командирите/началниците на военни 

формирования/структури, заявители на обучаемите, на основание чл. 65, ал. 3, 

т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на 
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Република България, до 31.08.2017 г. да сключат допълнително споразумение 

към договора за военна служба (Приложение № 1) с всеки от обявените в 

раздели I и II офицери. 

IV. Необходимите финансови средства за финансиране на разходите по 

т. I, да се осигурят в рамките на разпределените средства за издръжка на 

слушатели във Военна академия „Георги Стойков Раковски“, а при 

необходимост от допълнителни такива от съответните основни 

програми/програми от програмната структура на бюджета на Министерството 

на отбраната за 2017 година. За 2018 година, необходимите финансови 

средства да се осигурят при окончателното разпределение на бюджета на 

Министерството на отбраната от съответните основни програми/програми. 

Средствата да се заявяват за разход и изплащат от военно формирование 

22970 - София от състава на Съвместното командване на силите, считано от 

01.09.2017 г. 

V. До 01.09.2017 г. финансовите органи на формированията/ 

структурите, където офицерите по т. I са служили преди зачисляването им за 

обучение, да изпратят във военно формирование 22970-София удостоверения 

по образец, относно размерите на основното месечно възнаграждение и 

допълнителните месечни възнаграждения с постоянен характер, и 

документите за вещевото им осигуряване. 

VI. Извлечения от ежедневните заповеди на началника на Военна 

академия „Г. С. Раковски”, заедно с оригинали и/или копия от всички 

разходооправдателни документи, касаещи финансовото осигуряване на 

слушателите по т. I, да се изпращат във военно формирование 22970 - София. 

VII. Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски” да издава 

заповедите за всички плащания на офицерите по т. I, съгласувано с началника 

на военно формирование 22970 - София. Заповедите, заедно с оригинали и/или 

копия от всички разходооправдателни документи, да се представят на военно 

формирование 22970 - София. 

VIII. Въз основа на предоставените извлечения по раздел VI и 

заповедите по раздел VII, военно формирование 22970 - София да изготвя 

ведомост, утвърдена от началника на формированието и да извършва 

плащанията. 

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

организира настаняването на слушателите, зачислени в редовна форма на 

обучение, които не са от гарнизон София, в периода от 01.09.2017 г. до 

01.11.2018 г. 

X. Ръководителите на структурите, заявители на слушатели в задочна 

форма на обучение да осигурят тяхното настаняване (само за тези, които не са 
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от гарнизон София) за времето на присъствените занятия във Военна академия 

„Георги Стойков Раковски“. 

XI. Ръководителите на структури, заявители на слушатели в редовна 

форма на обучение, да осигурят длъжности съобразно заявения брой по квоти 

и не по-късно от 15.06.2018 г. да представят в дирекция „Управление на 

човешките ресурси“ Списък на длъжностите определени за заемане от 

випускниците на Военна академия „Георги Стойков Раковски“. 

XII. Занятията със слушателите в редовна форма на обучение по 

специализация „Военноморски сили“ да се проведат както следва: 

 От 04.09.2017 г. до 15.12.2017 г. – във Военна академия „Георги 

Стойков Раковски”, гр. София; 

 От 18.12.2017 г. до 12.06.2018 г. – във Висшето военноморско 

училище „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Варна; 

 От 13.06.2018 г. до 02.11.2018 г. – във Военна академия „Георги 

Стойков Раковски”, гр. София. 

XIII. Офицерите посочени в раздели I и II, да се явят във Военна 

академия „Георги Стойков Раковски” до 8.30 ч. на 01.09.2017 г. за откриване 

на учебната 2017/2018 година и за присъствени занятия. 

XIV. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността“ да организира 

публикуването на заповедта на сайта на Министерството на отбраната. 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на 

дирекция „Управление на човешките ресурси”. 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 
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Приложение № 1 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 
№………...20…. г. 

към договор за военна служба № ._______/___.___. ________г. 

Днес ......... 20.... г. в гр. София се сключи настоящото допълнително споразумение между 

Министерството на отбраната, представлявано от 

…………………………………………………………………………..………………………. 

   (военно звание, трите имена) 

на длъжност ……………………………………………………............. от една страна, и от друга – 

военнослужещия……………….…………………………..……………… 

(военно звание, трите имена на военнослужещия) 

от военно формирование …………………………….., живущ в …..……….. с ЕГН 

………….....……….…, притежаващ лична карта № ………………………… издадена на …………… г. 

от МВР гр. ……………………...  

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Настоящето допълнително споразумение се сключва на основание чл. 65, ал. 3, т. 1, и във връзка 

чл. 110, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България с оглед приемането на 

……………………………….……………………………………………………… 

за обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“ за придобиване на образователно-квалификационна 

степен „магистър“ по специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно 

ниво“ от професионално направление „Военно дело“ в ...…………… форма на обучение за нуждите на 

Министерството на отбраната. 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 
1. На основание чл. 145, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България (ЗОВСРБ), след успешното завършване на обучението 

на……………………………………….………………………….… по специалност „Организация и 

управление на военни формирования на оперативно ниво“ във Военна академия „Г. С. Раковски“, 

военнослужещият се задължава да изпълнява военна служба в срок от 5 години след датата на 

завършването, като в случай, че не са изтекли сроковете по чл. 142, ал. 5, чл. 143, ал. 1 и чл. 144, ал. 3 от 

ЗОВСРБ, те се удължават с 5 години или до дата на пределната възраст за съответното военно звание - 

___.___.__________ г. 

2. При отстраняване от обучение по реда, определен с правилника на Военна академия 

„Г. С. Раковски“ или при напускане по собствено желание по време на 

обучението,………………………………………………………………… възстановява разходите за 

издръжка и обучение за периода, в който е бил обучаван. Разходите се изчисляват по реда, посочен в 

Приложение № 1 на Наредба № Н-1/14.01.2013 г. за реда и начина за изчисляване на разходите за 

издръжка, обучение, квалификация или преквалификация на военнослужещите от Министерство на 

отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, във връзка с 

възстановяване в случаите по чл. 260, ал. 4 от ЗОВСРБ. 

3. Всички останали клаузи по договора за военна служба № ………………… г. остават 

непроменени. 

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от договора за военна служба, състои 

се от …………… /…../ страници и се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, по един за всяка 

страна и един за служебното дело на военнослужещия.  

 
ЗА МИНИСТЕРСТВО     ВОЕННОСЛУЖЕЩ: 

НА ОТБРАНАТА: 

………………………..     ……………………….. 

/подпис/        /подпис/ 


