
  

    З А П О В Е Д  

 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 

           НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 20.01 .2010 г.                            №  ОХ - 34                                              гр. София 

Относно: Включване на ръководители на държавната, на местната 

администрация и на юридически лица в курсове по военна 

подготовка във Военна академия „Г. С. Раковски”. 

 

На основание чл. 31, ал. 1 и чл. 47 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България, във връзка с чл. 4, ал. 4 от 

Наредбата за организацията и поддържането на системата за военновременно 

управление на държавната и местната администрация, дружествата и 

организациите в мирно и военно време, приета с Постановление на 

Министерския съвет № 351 от 19.09.1997 г.,  

 

З А П О В Я Д В А М: 

 

I. Включвам в курсове във Военна академия „Г. С. Раковски” на 

ръководители на държавната, на местната администрация и на юридически лица, 

както следва: 

1. „Стратегически курс” - дистанционно обучение за периода от 01.02 

– 25.06.2010 г.  

1.1. Румен Кирев ДАНЕВ – областен управител на Областна 

администрация гр. Хасково; 

1.2. Стефан МАРКОВ – държавен експерт „ОМП и СК” и служител по 

сигурността на информацията на Областна администрация гр. Хасково; 

1.3. Евтим Димитров ЕВТИМОВ – кмет на р-н „Триадица”, Столична 

община. 

 

2. „Управление при кризи” за времето от 08.02 – 19.02.2010 г. 

2.1. Харалампи Свиленов БОРИСОВ – гл. специалист  по „ОМП и 

УК” – р-н „Триадица”, Столична община; 

2.2. Лилия Тодорова ЕНЧЕВА – ХРИСТОВА – секретар на р-н 

„Лозенец”, Столична община; 

2.3. Инж. Стоян Спасенов КИРОВ - секретар на р-н „Овча купел”, 

Столична община; 

2.4. Иван Иванов КОМБАКОВ – служител в Общинска администрация  

Калояново, Област Пловдив; 

2.5. Иван ДЕЛЧЕВ – директор на дирекция „АКРРДС” на Областна 

администрация гр. Хасково; 



  

2.6. Красимир Илчев МИНЕВ - зам. кмет - Община Димитровград, 

Областна администрация гр. Хасково; 

2.7. Мезем Фанк ЧЕРИБЕШЛ - зам. кмет - Община Стамболово, Областна 

администрация гр. Хасково; 

2.8. Митко Георгиев ШОПОВ – началник Военен отдел в Община Павел 

Баня, Област Стара Загора; 

2.9. Господин Петров КОЛЕВ – главен експерт „ОМП и работа с 

класифицирана информация” в Община Чирпан, Област Стара Загора; 

2.10. Славчо Стефанов СЛАВОВ – Община Твърдица, Област Сливен; 

2.11. Евгений Дженев МИТЕВ – Община Сливен; 

2.12. Денчо Няголов НЯГОЛОВ – началник отдел „РМД” - Бургас, 

Министерство на финансите; 

2.13. Владимир Иванов ЯНКОВ – главен експерт в дирекция 

„Управление при кризи”, Министерство на икономиката, енергетиката и 

туризма; 

2.14. Д-р Юри Василев ТОРНЕВ – директор в ЦСМП – Софийска област, 

Министерство на здравеопазването; 

2.15. н.с. І ст. Дончо Георгиев ФИЛИПОВ – зав. Секция „КСОЗ” в 

Национален център по опазване на общественото здраве, Министерство на 

здравеопазването; 

2.16. Д-р Драгомир Николов КЪНЧЕВ – главен секретар в РЦЗ – гр. 

Видин, Министерство на здравеопазването; 

2.17. Йордан Любомиров СИМЕОНОВ – лекар ординатор в СБАЛО – гр. 

София, Министерство на здравеопазването; 

2.18. Д-р Ангел Методиев ПЕТРОВ – отговорник по БАК и ОМП в 

Столична РИОКОЗ, Министерство на здравеопазването; 

2.19. Д-р Бойко Георгиев МИРАЗЧИЙСКИ – зам.-директор МБАЛ – гр. 

Бургас, Министерство на здравеопазването; 

2.20. Д-р Стойчо Темелков МЕТОДИЕВ – началник отдел в НМКЦ – гр. 

София, Министерство на здравеопазването. 

 

3. „Защита на населението и инфраструктурата при извънредни 

ситуации” за времето от 15.02 – 26.02.2010 г. 

3.1. Николай НИКОЛОВ – Е.ОН България ЕАД. 

3.2. Веселин ВАСИЛЕВ – Е.ОН България ЕАД. 

3.3. Ралица Георгиева РАЙЧЕВА – главен експерт в дирекция „Държавни 

разходи”, Министерство на финансите; 



  

3.4. Христо Николов ХРИСТОВ – началник отдел „РМД” - Варна, 

Министерство на финансите; 

3.5. Владимир Иванов ЯНКОВ – началник на сектор „ЗКИ” в дирекция 

„Управление при кризи”, Министерство на икономиката, енергетиката и 

туризма; 

3.6. Йонка Маринова КОСТАДИНОВА – главен експерт в дирекция 

„Управление при кризи”, Министерство на икономиката, енергетиката и 

туризма; 

3.7. Владимир Георгиев БОЯНОВ – инспектор „ГЗ” в „БДЖ” ЕАД, 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 

3.8. Инж. Любка Кирилова САВОВА – директор на дирекция 

„Оперативна съвместимост” в ИА „Железопътна администрация”, Министерство 

на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 

3.9.Михаил Костадинов МИХОВ – зам.-генерален директор по 

техническата дейност в ДП Ръководство на въздушното движение, 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 

3.10. Венцислав Димитров УЗУНОВ – инспектор в отдел „Сигурност и 

защита” в ДП Ръководство на въздушното движение, Министерство на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията; 

3.11. Д-р Валентин Петков ПЕЕВ – директор РЦЗ – Софийска област, 

Министерство на здравеопазването; 

3.12. Д-р Огнян Милчев АЛЕКСИЕВ – директор НМКЦ – гр. София, 

Министерство на здравеопазването; 

3.13. Йордан Милков АКАЛСКИ – началник звено „АСД” в МБАЛ „Св. 

Иван Рилски” – София, Министерство на здравеопазването; 

3.14. Д-р Жени Стайкова НИКОЛОВА – директор на РИОКОЗ – 

Кърджали, Министерство на здравеопазването; 

3.15. Костадин Станков ПАНДЕЛИЕВ – началник стопанска служба в 

МБАЛ – Благоевград, Министерство на здравеопазването; 

3.16. Румяна Атоянова МЪРЗЯНОВА – старши експерт „ИФ” в РЦЗ – 

Смолян, Министерство на здравеопазването; 

 

4. „Защита на класифицираната информация” за обучение на лица, 

определени за заемане на длъжност „Завеждащ регистратура” в 

организационните единици за времето от 08.02 – 12.02.2010 г. 

4.1. Мария Христова ГЕОРГИЕВА – завеждащ РКИ в Община Дълопол, 

Област Варна; 

4.2. Димитър Любенов АЛЕКСОВ – завеждащ РКИ в Община Садово, 

Област Пловдив; 

4.3. Теодора ДЕЧЕВА – Областна администрация – гр. Хасково; 



  

4.4. Петър ПЕТРОВ – Община „Любимец”, Областна администрация – гр. 

Хасково; 

4.5. Ваня ТИЛЕВА - Община „Харманли”, Областна администрация – гр. 

Хасково; 

4.6. Хайрие Ибрахим АЛИ – старши специалист „ИО и архив” и 

„Завеждащ регистратура по ЗЗКИ” в Община Дулово, Област Силистра; 

4.7. Нели Тодорова АНГЕЛОВА – завеждащ регистратура за КИ в Община 

Батак, Област Пазарджик; 

4.8. Славка Николаева КАЗАКОВА – заместник-завеждащ регистратура за 

КИ в Община Батак, Област Пазарджик. 

  

II. Обучаемите да се явят в 08.30 часа в деня на започване на курсовете 

във ВА „Г. С. Раковски”.  

III. Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски” да организира 

провеждането и контрола по провеждането на курсовете. 

IV. На основание чл. 8, ал. 2, т. 1, буква „е” от Наредбата за държавните 

изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите 

училища, приета с Постановление на МС № 215/2004 г. всички обучаеми да 

представят копие от дипломата си за завършено образование. 

V. Таксите за участие в курсовете да бъдат преведени по банковата сметка 

на ВА „Г. С. Раковски” до 15 дни преди началото на курса: 

1. „Стратегически курс” - дистанционно обучение – 550 лв. (петстотин и 

петдесет лева) за участник; 

2. „Управление при кризи” – 200 лв. (двеста лева) за участник; 

3. „Защита на населението и инфраструктурата при извънредни ситуации” 

– 200 лв. (двеста лева) за участник; 

4. „Защита на класифицираната информация” за обучение на лица, 

определени за заемане на длъжност„Завеждащ регистратура” в 

организационните единици – 180 лв. (сто и осемдесет лева) за участник.   

VI. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността” да организира 

публикуването на заповедта в интернет-страницата на Министерството на 

отбраната. 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на 

дирекция „Управление на човешките ресурси”.  

 

 МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

  НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ 

 

 

 


