
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

04. 08. 2010 г.                              № ОХ - 494                                         София 

Съдържание:  Относно приравняване на квалификацията, придобита във 

военни училища, академии и колежи в чужбина, към 

квалификацията, която се получава във Военна академия      

„Г. С. Раковски” и висшите военни училища в Р. България. 
 

 

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

сили на Република България и във връзка с чл. 115, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България, 

ЗАПОВЯДВАМ : 

I. Приравнявам квалификацията, придобита във военни училища, 

академии и колежи в чужбина на успешно завършилите военнослужещи и 

цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както 

следва: 

1. Към квалификацията на специалност „Стратегическо 

ръководство на отбраната и въоръжените сили” (Генералщабен 

курс) от професионално направление „Военно дело” във факултет 

„Национална сигурност и отбрана” на ВА „Г. С. Раковски”. 

1.1. Кралски колеж за отбранителни изследвания в Лондон – 

Великобритания. 

1.2. Национален университет по отбраната във Вашингтон – САЩ. 

1.3. Военновъздушен колеж на САЩ във ВВБ „Максуел”, Алабама 

– САЩ. 

1.4. Военен колеж на СВ на САЩ в Керълайл, Пенсилвания – 

САЩ. 

1.5. Военноморски колеж на САЩ в Нюпорт, Род Айлънд – САЩ. 

1.6. Генералщабна академия на Бундесвера в Хамбург– ФР 

Германия. 

1.7. Академия на Генералния щаб на Руската Федерация в Москва. 

1.8. Институт за висши проучвания в областта на отбраната в Рим 

– Р. Италия. 

1.9. Общовойскови колеж по отбраната в Париж – Р. Франция. 

1.10. Академия на Въоръжените сили в Истанбул – Р. Турция. 



1.11. Военна академия на Сухопътните войски – Р. Турция (второ 

ниво с продължителност не по-малко от 1 учебна година). 

1.12. Военна академия на Военновъздушните сили – Р. Турция 

(второ ниво с продължителност не по-малко от 1 учебна година). 

1.13. Военна академия на Военноморските сили – Р. Турция (второ 

ниво с продължителност не по-малко от 1 учебна година). 

1.14. Академия на националната отбрана в Атина – Р. Гърция. 

1.15. Национален колеж по отбрана в Букурещ – Р. Румъния. 

1.16. Курс „Отбрана и стратегия” във факултета по отбрана на 

Университета за национална отбрана в Пекин, Китайска Народна 

Република.  

2. Към квалификацията на „Стратегически курс” или курс 

„Мениджмънт на отбраната” във факултет „Национална сигурност 

и отбрана” на ВА „Г. С. Раковски”: 

2.1. Колеж по отбраната на НАТО в Рим – Р. Италия. 

2.2. Обучение в академична програма „Executive Level Program in 

Advanced Security Studies (EPASS)” в Европейския център за 

изследвания в областта на отбраната „Дж. Маршъл” в Гармиш 

Партенкирхен – Германия. 

2.3 Курс по финансов мениджмънт и анализ, планиране, 

програмиране, бюджетиране и изпълнителни системи във ВВБ 

„Шепърд”, Тексас – САЩ. 

2.4. Курс в Балтийския колеж за отбрана в Тарту, Р. Естония. 

2.5. Висш курс за управление на отбранителните ресурси в Морска 

школа за следдипломна квалификация в Монтерей, Калифорния – САЩ. 

2.6. Международен курс по политика за сигурност в Центъра за 

политика за сигурност в Женева – Конфедерация Швейцария, с 

продължителност 10 месеца. 

3. Към квалификацията на обучение по специалност от 

професионално направление „Военно дело” във факултет 

„Командно-щабен” на ВА „Г. С. Раковски”: 

3.1. Армейски щабен колеж в Кимбърли, Кралство 

Великобритания. 

3.2. Армейски командно-щабен колеж на САЩ във Форт 

Левънуърт, Канзас – САЩ. 

3.3. Командно-щабен колеж на BBC на САЩ във ВВБ „Максуел”, 

Алабама – САЩ. 

3.4. Командно-щабен колеж на ВМС на САЩ в Нюпорт, Род 

Айлънд– САЩ. 

3.5. Университет на Военноморските сили в Монтерей, 

Калифорния – САЩ. 

3.6. Военна академия „Фрунзе” в Москва – Русия. 



3.7. Военновъздушна академия на Руската Федерация. 

3.8. Военновъздушна инженерна академия на Руската Федерация. 

3.9. Военноморска академия „Адмирал Кузнецов” в Санкт 

Петербург, Русия. 

3.10. Военна академия по тил и транспорт в Санкт Петербург– 

Русия. 

3.11. Военно-свързочна академия „Будьони” – Русия. 

3.12. Военна академия на химическите войски „Тимошенко” – 

Русия. 

3.13. Военноинженерна академия на Руската Федерация. 

3.14. Военна академия на Военноморските сили – Р. Италия. 

3.15. Военна академия на Сухопътните войски – Р. Турция (първо 

ниво с продължителност не по-малко от 1 учебна година). 

3.16. Военна академия на Военновъздушните сили – Р. Турция 

(първо ниво с продължителност не по-малко от 1 учебна година). 

3.17. Военна академия на Военноморските сили – Р. Турция (първо 

ниво с продължителност не по-малко от 1 учебна година). 

3.18. Академия на Сухопътните войски в Атина – Р. Гърция. 

3.19. Академия на Военновъздушните сили в Атина – Р. Гърция. 

3.20. Академия на Военноморските сили в Атина – Р. Гърция. 

3.21. Военна академия в Букурещ – Р. Румъния. 

3.22. Щабен курс във Висшето училище на испанските въоръжени 

сили в Мадрид, Кралство Испания. 

3.23. Командно-щабен курс във Военния колеж на Р. Ирландия в 

Курагх Камп, окръг Килдер. 

3.24. Обединен командно-щабен колеж във Форт Бракнел, 

Кралство Великобритания. 

3.25. Обединен командно-щабен колеж на видовете въоръжени 

сили в Шривингхем, Кралство Великобритания. 

4. Към квалификацията по специалност от професионално 

направление „Военно дело” във висше военно училище: 

4.1. Военно училище на СВ на САЩ в Уест Пойнт, Ню Йорк – 

САЩ. 

4.2. Военновъздушно училище в Колорадо Спрингс, Колорадо– 

САЩ. 

4.3. Военно училище на СВ „Евелпидон” в Атина, Р. Гърция. 

4.4. Военно училище на ВВС „Икарон” в Атина, Р. Гърция. 

4.5. Военно училище на ВМС „Докимон” в Атина, Р. Гърция. 

5.  Към квалификацията на „Щабен курс за всички офицери 

от родовете войски” във факултет „Национална сигурност и 

отбрана” на ВА „Г. С. Раковски”: 

5.1. Курс във Военноморски щабен колеж на САЩ, с 



продължителност 6 месеца. 

5.2. Курс в Командно-щабен колеж на Сухопътните войски на 

Канада, с продължителност 5 месеца. 

5.3. Щабен курс в Терезианска академия – Р. Австрия, с 

продължителност 2 месеца. 

5.4. Курс по щабно ориентиране в Колеж за национална отбрана – 

Холандия, с продължителност 1,5 месеца. 

6.  Към квалификацията на „Курс за командири на батальони 

(дивизиони)” във факултет „Командно-щабен” на ВА „Г. С. 

Раковски” – курсове за командири на батальони (дивизиони) от 

родовете войски във военни училища на САЩ, Германия, Русия, Р. 

Австрия, Р. Гърция, Р. Турция и Р. Франция. 

7.  Към квалификацията на „Курс за командири на ескадрили 

във ВА „Г. С. Раковски” и НВУ „В. Левски” – курса за командири на 

авиоескадрили във ВВБ „Максуел”, Алабама – САЩ, с продължителност 

5 месеца. 

8.  Към квалификацията на „Курс за командири на роти 

(батареи) от родовете войски” във висше военно училище  – курсове 

за командири на роти (батареи) от родовете войски във военни училища 

на САЩ, ФР Германия, Русия, Р. Австрия, Р. Гърция, Р. Турция и Р. 

Франция. 

9.  Към квалификацията на специализираните курсове за 

началници на служби във ВА „Г. С. Раковски” или висше военно 

училище: 

9.1. Курс за юристи във Военния юридически колеж в Шарлотсвил 

– САЩ, с продължителност 4,5 месеца. 

9.2. Курс за офицери от Военната полиция във Форт Макленън , 

Алабама – САЩ, с продължителност 6,5 месеца. 

9.3. Курс за свързочни офицери и за оператори на компютърни 

системи във Форт Гордън, Джорджия – САЩ, с продължителност 6,5 

месеца. 

9.4. Курс за оператори на компютърни системи в Кийслър , 

Мисисипи – САЩ. 

10. Към квалификацията на курс „Връзки с обществеността” 

във ВА „Г. С. Раковски” или висше военно училище – курсовете по 

връзки с обществеността в САЩ и ФР Германия. 

II. За приравняване на квалификацията, придобита във военни 

училища, академии и колежи на други държави извън упоменатите в 

„Раздел I”, към квалификацията получавана във ВА „Г. С. Раковски” и 

висшите военни училища, военнослужещите и цивилните служители да 



подават рапорт /заявление/.  

Към рапорта /заявлението/ да се прилагат: 

1. Копие на документа за придобита квалификация; 

2. Копие на заповедта за командироване в чужбина; 

3. Документи, удостоверяващи периода на обучение; 

4. Изучавани дисциплини; 

5. Хорариума от часове по дисциплини и оценките по тях. 

Документите на кандидатите да се изпращат във ВА „Г. С. 

Раковски” със съпроводително писмо от съответната структура по личния 

състав. 

III. Назначавам комисия за разглеждане на документите на 

кандидатите за приравняване на квалификацията, получена във военни 

училища, академии и колежи на други държави към квалификацията, 

получавана във ВА „Г. С. Раковски” и висшите военни училища, в състав: 

1. Председател: Първият заместник - началник по учебната и 

научната част на ВА „Г. С. Раковски”; 

2. Секретар: Началник на сектор в дирекция „Управление на 

човешките ресурси”;  

3. Членове: четирима хабилитирани преподаватели от ВА „Г. С. 

Раковски” и по един представител от видовете въоръжени сили. 

IV. Определям мандат на комисията от три години, да заседава най-

малко веднъж на три месеца и да приема решенията си с обикновено 

мнозинство. 

Комисията да изпълнява следните функции: 

1. Да анализира представените документи за придобита 

квалификация и другите документи, свързани с признаването й; 

2. Да извършва експертна оценка на представените документи; 

3. До 10 (десет) дни след провеждане на заседанието, да представя в 

дирекция „Управление на човешките ресурси” протокол от заседанието на 

комисията и доклад до министъра на отбраната със становище по 

представените документи за приравняване на квалификацията. 

При обсъждане на специфични случаи на заседанията на комисията 

да бъдат канени /при необходимост/ като консултанти представители на 

ведомства, военни училища и други институции. 

V. Комисията да проверява автентичността на представените 

документи, наличието на заповед на министъра на отбраната за изпращане 

на лицето за обучение в чужбина и продължителността на обучението му. 

Приравняването на квалификацията на военнослужещ и цивилен 

служител, обучавал се във военни училища, академии и колежи на друга 

държава да се извършва чрез сравняване на данните от представените 

документи и установените изисквания за придобиване на същата или 

подобна квалификация във ВА „Г. С. Раковски” и висшите военни 



училища. 

При необходимост комисията да изисква да бъдат представени и 

други документи от значение за исканото приравняване. 

VI. Комисията да взема решение за признаване или за отказ за 

признаване на квалификацията на военнослужещ и цивилен служител, 

обучавал се във военни училища, академии и колежи на друга държава. 

Решенията на комисията за признаване или за отказ за признаване на 

квалификацията да се изпращат в дирекция „Управление на човешките 

ресурси”. Въз основа на положително решение на комисията, до десет 

работни дни дирекция „Управление на човешките ресурси” да ми 

представя за подпис заповед за признаване на квалификацията на 

съответните военнослужещи и цивилни служители. Становището за отказа 

да се мотивира писмено и да се изпраща в дирекция „Управление на 

човешките ресурси”, а копие от него да се връчва на лицето срещу подпис. 

VII. В седемдневен срок от подписването на заповедта по „Раздел 

VI”, дирекция „Управление на човешките ресурси” да изпраща препис - 

извлечение от нея в съответната структура по управление на човешките 

ресурси (по личния състав), която да връчва копие от същата срещу подпис 

на заинтересованото лице. 

VIII. Придобитото образование във военни училища, академии и 

колежи в чужбина се признава при условията и по реда на „Наредбата за 

държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и 

завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища”, приета 

с Постановление № 168 от 14.08.2000 г. на Министерски съвет.  

IХ. В десетдневен срок след издаването на заповедта, директорът на 

дирекция „Връзки с обществеността” да организира нейното публикуване 

в Интернет-страницата на Министерството на отбраната (www.mod.bg), в 

АИС на ръководния състав на Българската армия и вестник „Българска 

армия”. 

Х. Отменям заповед № ОХ – 34/ 12.01.2001 г. относно приравняване 

на квалификацията на кадровите военнослужещи, обучавали се във 

военноучебни заведения на други държави към квалификацията, 

получавана във военните училища на Министерството на отбраната. 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на постоянния 

секретар на отбраната. 

 

                                                                        МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

                                                                        НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                     

АНЮ АНГЕЛОВ 

http://www.mod.bg/

