
З А П О В Е Д 
 

НА ПОСТОЯННИЯ СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА 

 

19.02.2016 г.          № ОХ-139                  гр. София 

 

Съдържание: Обявяване на Регистър на курсовете във военните академии 

и висшите военни училища през 2017 г., за обучение на 

военнослужещи и цивилни служители от Министерство на 

отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра 

на отбраната и Българската армия. 

 

На основание чл. 81, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили 

на Република България, пункт 1.2. от заповед на министъра на отбраната 

№ОХ-846/ 21.11.2014 г. и в изпълнение на чл. 28 от Наредба №Н-19/ 

25.05.2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове 

за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, както 

и за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия за обучения в тях, както и за 

обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на 

квалификацията и преквалификацията, 

З А П О В Я Д В А М: 

1. Обявявам Регистър на курсовете във военните академии и висшите 

военни училища през 2017 г. (Приложение №1). 

2. Пилотните курсове, проведени през 2015 г. да бъдат включени като 

редовни квалификационни курсове в Регистъра на курсовете във военните 

академии и висшите военни училища през 2016 г. 

3. Планирането на обучението в квалификационни курсове за 2017 г. да 

се извърши в съответствие с чл. 29 и чл. 30 от Наредба № Н-19/25.05.2010 г., 

като до 18.03.2016 г. заявките предложения за потребностите от обучение на 

дирекциите от Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия да се изпратят в 

дирекция „Управление на човешките ресурси”.  

4. До 19.02.2016 г. директорът на дирекция „Връзки с обществеността” 

да организира публикуването на интернет-страницата на Министерство на 

отбраната заповедта за обявяване на Регистър на курсовете във военните 

академии и висшите военни училища през 2017 г. и отделно Регистъра на 

курсовете във военните академии и висшите военни училища през 2017 г. 

 

 



 

5. До 19.02.2016 г. началникът на Комуникационно-информационния 

център да организира публикуването в АИС на БА на заповедта за обявяване 

на Регистъра на курсовете във военните академии и висшите военни училища 

през 2017 г. и Регистъра на курсовете във военните академии и висшите 

военни училища през 2017 г. 

6. До 28.10.2016 г. началниците на военните академии и висшите 

военни училища да ми представят за утвърждаване, съгласуваната 

административна и учебна документация на планираните за провеждане 

пилотни курсове през 2017 г.  

7. Пилотните курсове от Регистъра на курсовете във военните академии 

и висшите военни училища през 2016 г. да се проведат до края на месец 

ноември 2016 г. 

8. До 20.12.2016 г. началниците на военните академии, висшите военни 

училища и заявителите/потребителите на квалификационните курсове да 

изпратят на хартиен носител и по електронен път в дирекция „Управление на 

човешките ресурси” предложения за създаване на нови курсове и 

предложения за промяна на съществуващите курсове за включване в 

Регистъра на курсовете във военните академии и висшите военни училища 

през 2018 г.  

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на 

дирекция „Управление на човешките ресурси”. 

 

 

ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА 

 

ДОБРОМИР ТОТЕВ 
 


