
З А П О В Е Д  

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

14.01.2016 г.         № ОХ – 37      София 
 

Съдържание: Обявяване на заявения брой места за приемане на 

офицери за обучение като слушатели във Военна 

академия „Г. С. Раковски” за учебната 2016/2017 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. 3, ал. 3 от 

Наредба № Н-5/02.03.2011 г. за условията и реда за приемане във Военна 

академия „Г. С. Раковски” 

З А П О В Я Д В А М: 

I. Обявявам заявения брой места за приемане на офицери за обучение 

във Военна академия „Г. С. Раковски” за учебната 2016/2017 г., като 

слушатели: 

1. По магистърската специалност „Стратегическо ръководство на 

отбраната и въоръжените сили” в редовна форма на обучение – 7 места по 

квоти, както следва: 

1.1. За нуждите на дирекция „КИС“ - МО      – 1 място; 

1.2. За нуждите на Инспекторат - МО       – 1 място; 

1.3. За нуждите на Съвместно командване на силите     – 1 място; 

1.4. За нуждите на Командване на Сухопътните войски    – 1 място; 

1.5. За нуждите на Командване на Военновъздушните сили – 1 място; 

1.6. За нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“     – 1 място; 

1.7. За нуждите на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“     – 1 място. 

2. По магистърската специалност „Организация и управление на 

военни формирования на оперативно ниво“ в следните специализации и 

форми на обучение по квоти: 

2.1. Специализация „Сухопътни войски”: 

2.1.1. В редовна форма на обучение – 19 места по квоти, както следва: 

- за нуждите на Командване на Сухопътните войски   – 18 места; 

- за нуждите на Национална гвардейска част      – 1 място. 

2.1.2. В задочна форма на обучение – 23 места по квоти, както следва: 

- за нуждите на Командване на Сухопътните войски   – 18 места; 

- за нуждите на НВУ „Васил Левски“       – 3 места; 

- за нуждите на Национална гвардейска част      – 1 място; 

- за нуждите на служба „Военна информация“      – 1 място. 



2.2. Специализация „Военновъздушни сили”: 

2.2.1. В редовна форма на обучение – 12 места по квоти, както следва: 

- за нуждите на Командване на Военновъздушните сили – 10 места (1 

място за летец-пилот, 1 място за инженерно-технически състав, 4 места за 

зенитно-ракетни войски, 2 места за радиотехнически войски, 2 места за 

противовъздушна отбрана на войските); 

- за нуждите на Командване на Сухопътните войски             – 2 места. 

2.2.2. В задочна форма на обучение – 17 места по квоти, както следва: 

- за нуждите на Командване на Военновъздушните сили  – 15 места; 

- за нуждите на НВУ „Васил Левски“       – 1 място; 

- за нуждите на служба „Военна информация“      – 1 място. 

2.3. Специализация „Военноморски сили”: 

2.3.1. В редовна форма на обучение – 6 места за нуждите на 

Командването на Военноморските сили. 

2.3.2. В задочна форма на обучение – 7 места по квоти, както следва: 

- за нуждите на Командване на Военноморските сили    – 6 места; 

- за нуждите на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“      – 1 място. 

2.4. Специализация „Логистика“: 

2.4.1. В редовна форма на обучение – 12 места по квоти, както следва: 

- за нуждите на Командване на Сухопътните войски     – 8 места; 

- за нуждите на Командване на Военновъздушните сили    – 3 места; 

- за нуждите на служба „Военна информация“      – 1 място. 

2.4.2. В задочна форма на обучение – 16 места по квоти, както следва: 

- за нуждите на Съвместно командване на силите     – 1 място; 

- за нуждите на Командване на Сухопътните войски     – 8 места; 

- за нуждите на Командване на Военновъздушните сили    – 2 места; 

- за нуждите на Командване на Военноморските сили    – 3 места; 

- за нуждите на Стационарната КИС       – 1 място. 

- за нуждите на НВУ „Васил Левски“       – 1 място. 

2.5. Специализация „Комуникационни и информационни системи”: 

2.5.1. В редовна форма на обучение – 6 места по квоти, както следва: 

- за нуждите на Командване на Сухопътните войски     – 5 места; 

- за нуждите на Командване на Военновъздушните сили    – 1 място. 

2.5.2. В задочна форма на обучение – 17 места по квоти, както следва: 

- за нуждите на Съвместно командване на силите     – 1 място; 

- за нуждите на Командване на Военновъздушните сили    – 1 място; 

- за нуждите на Стационарната КИС       – 6 места; 

- за нуждите на дирекция „Сигурност на информацията“    – 2 места; 

- за нуждите на служба „Военна информация“      – 7 места. 



II. Рапортите за кандидатстване на офицерите за обучение като 

слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски” за учебната 2016/2017 г., да 

се подават по команден ред до министъра на отбраната, в съответствие с 

изискванията на Наредба № Н-5/02.03.2011 г. за условията и реда за 

приемане във Военна академия „Г. С. Раковски” в срок до 10 февруари 2016 

година. 

III. Офицерите, кандидатстващи за обучение като слушатели, да 

притежават удостоверение за владеене на английски или френски език по 

стандарта на НАТО STANAG 6001 както следва: 

3.1. За магистърската специалност „Стратегическо ръководство на 

отбраната и въоръжените сили” на ниво 2-2-2-2. 

3.2. За магистърската специалност „Организация и управление на 

военни формирования на оперативно ниво“ на ниво 2-2-2-2. Допуска се 

едно от уменията от удостоверението за владеене на английски или френски 

език (четене, слушане, писани или говорене) да бъде с едно ниво по-ниско. 

IV. Кандидатите, които не притежават удостоверение за владеене на 

английски или френски език за кандидатстване за обучение като слушатели 

във Военна академия „Г. С. Раковски“, явили се на извънредния изпит в 

рамките на сесия „Есен - 2015“, да приложат към рапорта по точка II, препис-

извлечение от изпитния протокол с оценките от положеният изпит. 

V. Конкурсните изпити за приемане на офицери за обучение като 

слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски” за учебната 2016/2017 г. да 

се проведат както следва: 

- с офицерите кандидати за обучение по магистърската специалност 

„Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” от 04 до 

08 април 2016 г. 

- с офицерите кандидати за обучение по магистърската специалност 

„Организация и управление на военни формирования на оперативно 

ниво“ от 09 до 20 май 2016 г. 

VI. Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски”: 

6.1. Със своя заповед да създаде организация за провеждане на 

конкурсните изпити с кандидатите за слушатели, състава на комисиите за 

провеждане на конкурсните изпити, процедурите за тяхната работа, начина 

на формиране на общия състезателен бал, условията и реда за оценяване и 

съхранение на писмените работи и протоколите от изпитите. 

6.2. Да изпрати в дирекция „Управление на човешките ресурси“: 

- копие на заповедта по точка 6.1. в деня на подписването й; 



- до 11 април 2016 г., списък с резултатите от проведените конкурсни 

изпити с офицерите кандидатстващи по магистърската специалност 

„Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили”; 

- до 27 май 2016 г., класирането на офицерите кандидатстващи по 

магистърската специалност „Организация и управление на военни 

формирования на оперативно ниво“, което да се извърши в низходящ ред на 

състезателния бал по специализации и квоти. 

VII. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността” в тридневен 

срок от издаването на заповедта да организира публикуването й на интернет 

страницата на Министерството на отбраната. 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на 

дирекция „Управление на човешките ресурси”. 

 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 

  


