
З А П О В Е Д 
НА 

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

   21. 12 .2010 г.                               № OX- 796                                        гр. София 
 

ОТНОСНО: Включване на служители на държавната и местната 
администрация в курсове за подготовка във Военна академия 
„Г. С. Раковски”. 

 

На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България, във връзка с чл.159, ал.1 от Правилника за прилагане на 
Закона за защита на класифицирана информация, с чл. 4, ал. 4 и ал. 5 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. и  на основание МЗ № ОХ-308/ 
23.05.2007 г. и „План за обучение в курсове за подготовка във ВА „Г. С. 
Раковски” на ръководителите на държавната, на местната администрация и  
юридическите лица през 2011 г.” с регистрационен № 20-26-89/ 18.05.2010 г.  
 

З А П О В Я Д В А М: 
 

 I. Включвам в курсове във Военна академия „Г. С. Раковски” служители 
на държавната и местната администрация, както следва: 
 1. Стратегически курс - дистанционно обучение за времето от 
31.01.2011 г. до 24.06.2011 г. 

1.1. Мариян Георгиев КОСТАДИНОВ – областен управител на област 
Габрово; 
 1.2. Валентин Стоянов СТАНКОВ – главен експерт „УК и ОМП” в 
областна администрация – Габрово; 
 1.3. Радослав Георгиев ГЪЛЪБОВ – служител по сигурността на 
информацията в Агенцията по вписванията; 
 1.4. Камен ИЛИЕВ – директор за развитието и иновациите в ЦИНСО-БАН; 
 1.5. Гавриел Борисов АПОСТОЛОВ – директор на дирекция „Транспортна 
логистика” – Столична община. 
   2. Курс „Връзки с обществеността” за времето от 10.01.2011 г. до 
28.01.2011 г. 
 2.1. Таня Георгиева ЙОРГОВА – старши специалист „Връзки с 
обществеността” в общинска администрация Брацигово; 
 2.2. Виолета МАНОЛОВА – експерт Връзки с обществеността и член на 
политическия кабинет на областния управител на област Перник; 

 



2.3. Мирослава Борисова ВОРОНОВА – старши инспектор в Държавна 
комисия по хазарта – Министерството на финансите; 

2.4. Христина ЙОНКИНСКА – община Червен бряг; 
2.5. Любомира Ивова ХРИСТАКИЕВА – младши експерт „Човешки 

ресурси” към дирекция „АПОФСД”-Агенция за следприватизационен контрол; 
2.6. Лана Вячеславова МУМДЖИЕВА – експерт „Връзки с 

обществеността” в Агенцията за българите в чужбина; 
2.7. Александра Иванова БОЙЧЕВА- държавен експерт в дирекция 

„Връзки с обществеността и протокол” на  МОМН. 
3. Курс „Отбранително-мобилизационна подготовка” за времето от 

17.01.2011 г. до 28.01.2011 г. 
3.1. Иван Йорданов РАЙКОВ – главен специалист ОМП и ССИ, община 

Минерални бани; 
3.2. Галина Иванова ГЕОРГИЕВА – експерт в дирекция „Публични 

задачи” на ДП „Съобщително строителство и възстановяване, София кв. 
„Челопечене” към  МТИТС; 

3.3. Петя Димитрова СТОЯНОВА – мл. експерт „ОМП” в общинска 
администрация, Стражица; 

3.4. Лъчезар Йорданов ДИМИТРОВ – главен инспектор в Държавна 
комисия по хазарта – Министерство на финансите; 

3.5. Ангел Евстатиев СИМЕОНОВ – старши специалист Гражданска 
защита и ОМП, община Горна Малина. 

4. Курс „Предварително обучение по защита на класифицираната 
информация” за времето от 17.01.2011 г. до 21.01.2011 г. 
 4.1. Коста Димитров ЛАМБОВ –  служител в Община Тополовград, 
Област Хасково; 

4.2. Никола МАТАНОВ – служител в Община Любимец, Област Хасково; 
4.3. Атанас БЯЛКОВ – служител в Община Хасково; 
4.4. Генчо Динев ГЕОРГИЕВ – главен инспектор към дирекция 

„Управление на качеството и инспекционна дейност” на ИА „Морска 
администрация”, София към МТИТС. 

4.5. Наталия Атанасова ТАКЕВА -  от Върховния касационен съд. 
II. Обучаемите да се явят в 08.30 часа в деня на започване на курса във ВА 

„Г. С. Раковски”, като представят документ за платена такса за участие в  
съответния курс. 

III. Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски” да организира и 
контролира 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. Таксата за участие в курсовете да бъде преведена по банковата сметка 
на ВА „Г. С. Раковски” до 15 дни преди началото на курса, както следва: 

- такса за Стратегически курс – дистанционно обучение – 600 лв. 
(шестстотин лева) за участник; 

- такса за курс „Връзки с обществеността” – 250 лв. (двеста и петдесет 
лева) за участник; 

- такса за курс „Отбранително-мобилизационна подготовка” – 240 лв. 
(двеста и четиридесет лева) за участник; 

- такса за курс „Предварително обучение по защита на класифицираната 
информация” – 220 лв. (двеста и двадесет 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 

АНЮ АНГЕЛОВ
 
 
 
 
 
 
 


