
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

14.02.2012 г.      № КН -22                гр. София 

 

Съдържание: Награждаване на военнослужещи, участвали в 

аварийно-спасителни действия за оказване помощ 

на населението  по време на природните бедствия 

през месец февруари 2012 г. 

 

 За проявен изключителен професионализъм и себеотрицание при 

действия в екстремални условия с риск за живота и здравето си за оказване 

помощ на жителите на с. Бисер, с. Стойково и други населени места, 

пострадали от наводненията от 6 февруари 2012г., на основание чл. 31, ал. 

1, чл. 240, ал. 1 и чл. 288 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България и чл. 125, чл. 126, т. 1, т. 3, т. 7, чл. 128, ал. 1, т. 1, чл. 

132, чл. 133, т. 2, т. 4, чл. 134, ал. 1, т. 1 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. НАГРАЖДАВАМ с „Обявяване на благодарност”: 

1.1. Генерал Симеон Христов СИМЕОНОВ – началник на 

отбраната. 

1.2. Бригаден генерал Нейко Ненов НЕНОВ – заместник-

командир на Сухопътните войски. 

1.3. Бригаден генерал Петър Петков ПЕТРОВ – командир на 2-ра 

лекопехотна бригада. 

 

2. НАГРАЖДАВАМ с награден знак „За отлична служба” – за 

офицери – първа степен и парична награда в размер на 500 (петстотин 

лева): 

2.1. Полковник Митко Желев МИТЕВ – заместник-командир на 

военно формирование 24150 – Стара Загора. 

2.2. Полковник Евгени Иванов БЕЛКИНОВ – командир на 

екипаж на вертолет с борден номер 703 от 24-та вертолетна авиобаза. 

2.3. Полковник Петьо Христов МИРЧЕВ - командир на 

екипаж на вертолет с борден номер 712  от 24-та вертолетна авиобаза. 
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2.4. Подполковник Данчо Станев Николов - командир на 

военно формирование 52740 – Хасково. 

2.5. Подполковник Иван Николов НИКОЛОВ – втори пилот 

на вертолет с борден номер 703 от 24-та вертолетна авиобаза. 

2.6. Майор Веселин Славов ВАСИЛЕВ – ВРИД командир на 

военно формирование 48430 – Стара Загора. 

2.7. Майор Петко Стойчев КИСКИНОВ – спасител в екипажа 

на вертолет с борден номер 703 от 24-та вертолетна авиобаза. 

2.8. Майор Димитър Крумов БАБАЧЕВ - втори пилот на 

вертолет с борден номер 712 от 24-та вертолетна авиобаза. 

 

3. НАГРАЖДАВАМ с награден знак „За отлична служба” – за 

офицери – втора степен и парична награда в размер на 500 (петстотин 

лева): 

3.1.  Капитан Даниел Владимиров ДИМОВ – заместник-командир 

на 1-ва пехотна рота във военно формирование 48430 – Стара Загора. 

3.2.  Капитан Пламен Христов СЪБЕВ – заместник на началника 

на щаба във военно формирование 48430 – Стара Загора. 

3.3. Старши лейтенант Красимир Василев РУСЕВ – борден 

техник на вертолет с борден номер 703 от 24-та вертолетна авиобаза. 

3.4.   Старши лейтенант Диян Дачев ЙОРДАНОВ - борден техник 

на вертолет с борден номер 703 от 24-та вертолетна авиобаза. 

3.5.  Старши лейтенант Пламен Иванов МИЦЕВ - борден техник 

на вертолет с борден номер 712 от 24-та вертолетна авиобаза. 

3.6.  Старши лейтенант Иван Цанков ИВАНОВ - борден техник 

на вертолет с борден номер 712 от 24-та вертолетна авиобаза. 

 

4. НАГРАЖДАВАМ с награден знак „За отлична служба” – за 

сержанти – първа степен и парична награда в размер на 500 

(петстотин лева): 

4.1. Старшина Димитър Павлов ГЕОРГИЕВ – старши механик 

регулировчик в 3-та пехотна рота във военно формирование 48430 – Стара 

Загора. 

4.2. Старши сержант Георги Светославов СЛАВОВ - спасител 

в екипажа на вертолет с борден номер 703 от 24-та вертолетна 

авиобаза. 

4.3. Старши сержант Славко Йорданов ЛАВЧЕВ – заместник-

командир на взвод за разузнаване и управление в 120-та самоходна 

батарея във военно формирование 52740 – Хасково. 

 

5. НАГРАЖДАВАМ с награден знак „За отлична служба” – за 

сержанти – втора степен и парична награда в размер на 500 (петстотин 

лева): 
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5.1. Старши сержант Иван Костадинов ИВАНОВ – заместник-

командир на зенитно-ракетен взвод, той и командир на 1-во зенитно-

ракетно отделение във военно формирование 48430 – Стара Загора. 

5.2.  Сержант Пламен Димитров МИТЕВ – командир на 3-то 

пехотно отделение в 3-ти пехотен взвод на 3-та пехотна рота във военно 

формирование 48430 – Стара Загора. 

5.3.   Младши сержант Кольо Славов КОЛЕВ - командир на 3-то 

пехотно отделение във 2-ри пехотен взвод на 2-ра пехотна рота във военно 

формирование 48430 – Стара Загора. 

 

6. НАГРАЖДАВАМ с награден знак „За военна доблест” – 

трета степен и парична награда в размер на 500 (петстотин лева): 

6.1.  Редник 2-ри клас Иван Генчев СТОЯНОВ – механик-водач на 

4-ти разчет във 2-ри огневи взвод на 120 мм самоходна батарея във военно 

формирование 52740 – Хасково. 

6.2.  Редник 2-ри клас Генчо Петев КИРИЛОВ – мерач на 4-ти 

разчет в 1-ви огневи взвод на 120 мм самоходна батарея във военно 

формирование 52740 – Хасково. 

6.3.  Редник 2-ри клас Александър Митков КАСАБОВ – 

електроосветител в техническо отделение на инженерно-сапьорен взвод в 

щабна рота във военно формирование 52740 – Хасково. 

6.4.  Редник 2-ри клас Местан Мустафа ХАЛИЛ – номер от разчет 

на 2-ри разчет във 2-ри огневи взвод на 120 мм самоходна батарея във 

военно формирование 52740 – Хасково. 

6.5.  Редник 2-ри клас Васил Сашев ВАСИЛЕВ – шофьор на 

БТР/автомобил/ в 3-то пехотно отделение на 2-ри пехотен взвод в 1-ва 

пехотна рота във военно формирование 48430 – Стара Загора. 

6.6.  Редник 2-ри клас Иван Георгиев СТОЯНОВ – шофьор на БТР 

/автомобил/ във 2-ро пехотно отделение на 3-ти пехотен взвод в 1-ва 

пехотна рота във военно формирование 48430 – Стара Загора. 

6.7.  Редник 2-ри клас Стефан Христов ГЕОРГИЕВ – шофьор на 

БТР /автомобил/ в 1-во пехотно отделение на 2-ри пехотен взвод във 2-ра 

пехотна рота във военно формирование 48430 – Стара Загора. 

6.8.  Редник 2-ри клас Костадин Неделчев НЕДЕЛЧЕВ – шофьор 

на БТР в 3-то пехотно отделение на 3-ти пехотен взвод в 3-та пехотна рота 

във военно формирование 48430 – Стара Загора. 

 

7. НАГРАЖДАВАМ с Почетен знак на Министерството на 

отбраната „Свети Георги” – втора степен за граждански лица и 

парична награда в размер на 500 (петстотин лева): 

7.1.  Цивилен служител Емил Захариев ЗАНКОВ – спасител в 

екипажа на вертолет с борден номер 712 от 24-та вертолетна авиобаза. 
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8.  Наградните знаци по т. т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 да се осигурят от военно 

формирование 22970 – София, а паричните награди – от дирекция 

„Финанси” в Министерството на отбраната по програма 9.5 „Целеви 

централни плащания”. 

 

Изпълнението на заповедта възлагам на началника на звено 

„Протокол”. 

                 

 

 

                                                               МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

     АНЮ АНГЕЛОВ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


