
З А П О В Е Д  

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

30.05.2016 г.                  № ОХ – 414              София 

Съдържание: Обявяване на офицерите приети за обучение във Военна 

академия „Г. С. Раковски“ по магистърската специалност 

„Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените 

сили” от професионално направление „Военно дело” за 

учебната 2016/2017 година. 

На основание на чл. 26, т. 15 и чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България, във връзка с чл. 17, ал. 1 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. Освобождавам от заеманата длъжност, вземам в щат № А-108 и 

зачислявам за обучение, като слушатели в редовна форма във Военна 

академия „Г. С. Раковски“ по магистърската специалност „Стратегическо 

ръководство на отбраната и въоръжените сили” от професионално 

направление „Военно дело”, считано от 01.09.2016 г., както следва: 

1.1. подполковник Иван Мирчев ИВАНОВ; 

1.2. подполковник Станчо Митев КАЙКОВ; 

1.3. подполковник Димитър Христов ХЛЕБАРОВ; 

1.4. подполковник Красимир Василев КРЪСТЕВ; 

1.5. подполковник Иван Георгиев МАЛАМОВ; 

1.6. полковник Юлиян Георгиев РАДОЙСКИ; 

1.7. полковник Людмил Георгиев ТОНЧЕВ. 

II. Зачислявам за обучение, като слушатели в редовна форма във Военна 

академия „Г. С. Раковски“ по магистърската специалност „Стратегическо 

ръководство на отбраната и въоръжените сили” от професионално 

направление „Военно дело”, считано от 01.09.2016 г., както следва: 

2.1. полковник Николай Тенев УРУМОВ; 

2.2. капитан I ранг Калин Спасов КАЛИНОВ. 

III. В срок не по-късно от 31.08.2016 г., офицерите по т. I да сдадат 

заеманите от тях длъжности. 



 

 

IV. Офицерите по т. I и т. II офицери да се явят във Военна академия „Г. 

С. Раковски” до 8.30 ч. на 01.09.2016 г. за откриване на учебната година. 

V. Необходимите финансови средства по съответните параграфи от 

Единната бюджетна класификация на разходите за офицерите по т. I, да са за 

сметка на програмите на структурите/военните формирования, в които 

военнослужещите са служили преди приемането им за обучение. Средствата 

да се заявяват по съответните програми и да се изплащат от военно 

формирование 22970 - София на Съвместното командване на силите, считано 

от 01.09.2016 година. 

VI. До 01.09.2016 г., финансовите органи на формированията/ 

структурите, където офицерите по т. I са служили преди зачисляването им за 

обучение, да изпратят във военно формирование 22970 - София, 

удостоверения по образец, относно размерите на основното месечно 

възнаграждение и допълнителните месечни възнаграждения с постоянен 

характер и документите за вещевото им осигуряване. 

VII. Извлечения от ежедневните заповеди на началника на Военна 

академия „Г. С. Раковски”, заедно с оригинали и/или копия от всички 

разходооправдателни документи, касаещи финансовото осигуряване на 

слушателите по т. I, да се изпращат във военно формирование 22970 - София. 

VIII. Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски” да издава 

заповедите за всички плащания на офицерите по т. I, съгласувано с 

началника на военно формирование 22970 - София. Заповедите, заедно с 

оригинали и/или копия от всички разходооправдателни документи, да се 

представят на военно формирование 22970 - София. 

IX. Въз основа на предоставените извлечения по т. VII и заповедите по т. 

VIII, военно формирование 22970 - София да изготвя ведомост, утвърдена от 

началника на формированието и да извършва плащанията. 

X. Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски” да организира 

настаняването на слушателите, зачислени в редовна форма на обучение, 

които не са от гарнизон София, в периода от 01.09.2016 г. до 31.07.2017 г. 

във Военно общежитие „Банишора”. 

XI. До 31.08.2016 г., оправомощените командири/началници на военни 

формирования/структури – заявители на обучаемите, на основание чл. 65, ал. 

3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България, да сключат допълнително споразумение към 

договора за военна служба (Приложение № 1) с всеки от обявените в т. I и т. 

II офицери. 



 

 

XII. В срок не по-късно от 01.09.2016 г., командирите/началниците на 

военни формирования/структури, заявители на местата за обучение по 

магистърската специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и 

въоръжените сили”, да планират и изпратят в дирекция „Управление на 

човешките ресурси“ списък с длъжности, на които да бъдат назначени 

офицерите от т. I. 

XIII. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността” да организира 

публикуването на заповедта 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 


