
 

З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

 

13.04.2010 г.    № ОХ-214          гр. София 

 
 

Относно: Провеждане на пилотен курс „Мениджмънт на отбраната” във ВА 

„Г. С. Раковски” с начало през месец септември 2010 г. и изменение 

и допълнение на МЗ № ОХ-66/03.02.2010 г.  
 

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

въоръжените сили на Република България и във връзка с чл.24, ал.2 от 

Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България,  

 

З А П О В Я Д В А М: 

 

1. Да се проведе пилотен курс „Мениджмънт на отбраната” във ВА „Г. С. 

Раковски” с начало през месец септември 2010 г. 

2. Изменям и допълвам Регистъра на курсовете във военните училища 

през 2011 г., обявен със МЗ № ОХ-66/03.02.2010 г., като в раздел І, точка 1.1.1. 

Длъжностна квалификация добавям курс „Мениджмънт на отбраната” 

(Приложение №1). 

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

публикуването на заповедта и информация за пилотния курс „Мениджмънт на 

отбраната” в интернет-страницата на Министерство на отбраната.  

4. Началникът на ВА „Г. С. Раковски” да организира публикуването на 

информацията за пилотния курс „Мениджмънт на отбраната” в интернет-

страницата на ВА „Г. С. Раковски”. 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на 

дирекция „Управление на човешките ресурси”. 
 

 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

            АНЮ АНГЕЛОВ 



Приложение №1 

 

Наименование на курса:  „Мениджмънт на отбраната”* Код: А-3-О6-025 

 

1. Цел на курса:  

Обучаемите да придобият знания и умения по въпросите на: 

- комплекса от условия и фактори, които формират стратегическата среда на 

националната сигурност и отбрана и сред които висшият ръководен състав ръководи 

въоръжените сили;  

- модерните методи и подходи за анализ и оценка на военностратегическата среда и 

реда за вземане на политически решения при кризи и военни конфликти;  

- стратегическото лидерство;  

- мениджмънта, планирането, програмирането и бюджетирането, управлението на 

човешките ресурси и администрацията на отбраната. 

2. Съдържание на курса: 

Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления:  

- Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили; 

- Военна стратегия; 

- Национална и международна сигурност; 

- Оперативно изкуство в многонационални и съвместни операции; 

- Стратегическо лидерство. 

3. Категория обучаеми:  
Офицери от кариерни полета: „логистично и инженерно-техническо”, 

„комуникационно-информационно”, „административно” и цивилни служители, 

прогнозирани за заемане или назначаване на ръководни длъжности във въоръжените сили. 

- Звание: не по ниско от подполковник (капитан II ранг) или цивилния му еквивалент; 

- Род войска: всички родове войски. 

4. Изисквания към обучаемите: 

4.1. Ниво на достъп до класифицирана информация: “Секретно”. 

4.2. Образователен ценз и квалификация: 

- Образователно-квалификационна степен: да са завършили висше образование и 

магистърска степен. 

- Квалификация: офицери или цивилни служители от въоръжените сили. 

4.3. Ниво на владеене на език – не се изисква. 

4.4. Компютърни умения – не се изискват. 

5. Брой на обучаемите в курса: 

- минимален брой обучаеми – 12; 

- максимален брой обучаеми – 24. 

6. Продължителност на курса: 12 учебни седмици по 6 учебни занятия на ден, 

проведени в клас или специализирани кабинети. 

7. Валидност на придобитата квалификация:  

- при използване на придобитите знания и умения – 5 години; 

- ако придобитите знания и умения не се използват – 2 години. 

8. Финансови разходи за един обучаем: 

- за обучаеми от гарнизона: 0,00 лв.; 

- за обучаеми извън гарнизона: 2934.78 лв. 

 

 

 

 

* Актуалност на курса: Курсът следва да се актуализира към 2015 г. или по заявка на 

потребителя. 


