
 

 

З А П О В Е Д 
 

 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

03.02.2017 г.    № OX-105      гр. София 

 
СЪДЪРЖАНИЕ: Включване на служители от държавната, местната 

администрация и юридически лица за обучение в курс за 

подготовка във Военна академия „Г. С. Раковски” с 

начало през м. март 2017 г. 

 

На основание чл. 31, ал. 1 и чл. 47 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България, във връзка с чл. 4, ал. 4 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., МЗ № ОХ-308/23.05.2007 г. 

относно организацията и провеждането на военната подготовка на 

ръководителите и служителите в държавните органи и техните 

администрации и „План № РД-39-15/07.07.2016г. за обучение в курсове за 

подготовка във ВА „Георги С. Раковски” на служители от държавната и 

местна администрация и юридически лица през 2017 г.”, 

З А П О В Я Д В А М: 

I. Включвам в курсове за подготовка във факултет „Командно-щабен“ 

на Военна академия „Георги Стойков Раковски”, както следва: 

1. „CISCO мрежи 1-2 семестър“, считано от 06.03.2017г. до 

24.03.2017г.:  

1.1. Велислава Димитрова АРСОВА - Главна дирекция „Борба с 

организираната престъпност“ в Министерство на вътрешните работи 

1.2. Юлиян Атанасов ЙОРДАНОВ - Главна дирекция „Борба с 

организираната престъпност“ в Министерство на вътрешните работи 

1.3. Любомир Александров СОТИРОВ – експерт в Агенция „Митници“ 

1.4. Асен Христов ХРИСТОВ – експерт в Агенция „Митници“ 

1.5. Димитър Стамов ТОНЧЕВ – началник на отдел в дирекция 

„Банкова сигурност и защита на класифицираната информация“ на Българска 

народна банка 

 

 



 

2. „Анализатори на информацията в социалните мрежи“, считано 

от 20.03.2017 г. до 24.03.2017 г.: 

2.1. Ася Николова ХРИСТОВА – държавен експерт в Главна дирекция 

„Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството 

2.2. Георги Маринов СТОЕВ – главен експерт в Главна дирекция 

„Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството 

2.3. Бранимира Борисова ВАТАШКА – държавен инспектор в 

Инспектората на Министерство на младежта и спорта 

2.4. Лъчезар Василев ИВАНОВ - инспектор в Инспектората на 

Министерство на младежта и спорта 

2.5. Надежда Маринова БОРИСОВА – държавен експерт в отдел ИА на 

Комисията за защита на личните данни 

 

3. „Съвместни антитерористични операции“, считано от 

13.03.2017 г. до 24.03.2017 г.:  
3.1. Мария Костадинова ИЛИЕВА – държавен експерт в дирекция 

„Сигурност“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

3.2. Слав Ваньов СТОЕВСКИ – инспектор в отдел „Сигурност и 

защита“ в Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ 

към Министерство на транспорта, информационните технологии, 

съобщенията 

3.3. Валери Георгиев ГЕОРГИЕВ - Главна дирекция „Гранична 

полиция“ в Министерство на вътрешните работи 

3.4. Мариана Александрова ГЕНЕВА-ТОДОРОВА – държавен експерт 

в дирекция „Административно-правно и нормативно обслужване“ в 

Министерство на младежта и спорта 

3.5. Владимир Иванов ЯНКОВ – служител по сигурността на 

информацията в Министерство на енергетиката 

3.6. Гергана Ивайлова ЛАЗАРОВА - Главен специалист в дирекция 

„Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации“ в 

Министерство на енергетиката 

3.7. Цветозар Евгениев ГЕНОВ – експерт ТФО, УК и ОМП в 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД 

3.8. Иван Галинов ИВАНОВ – експерт ТФО, УК и ОМП в 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД 

 

4. „Обучение по закона за защита на класифицираната 

информация на ръководители на организационни единици“, считано от 

20.03.2017 г. до 21.03.2017 г.:  
4.1. Росица Георгиева ТОТКОВА – Главен секретар на Комисията за 

енергийно и водно регулиране 

 



II. Изменям и допълвам министерска заповед №ОХ-976/16.12.2016 г., 

както следва: 

1. В раздел I., т. 1 курс „Защита на автоматизирани информационни 

системи и мрежи, обработващи класифицирана информация”: 

1.1. Заличавам пункт 1.1. и 1.5. и отчислявам от курс: 

- 1.1. Васил Стоянов ЯКИМОВСКИ – държавен експерт в дирекция 

„Сигурност“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 

- 1.5. Трифон Ставрев БОЖИНОВ – главен експерт в Национален 

осигурителен институт 

1.2. Създавам пунктове 1.6 и 1.7. със следното съдържание: 

„1.6. Златина Трайкова АТАНАСОВА-ТОДОРОВА – началник на 

отдел „Информационно обслужване“ в дирекция „Информационно 

обслужване и системи за сигурност“ в Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

„1.7. Красимира Иванова ЛАЗАРОВА – главен експерт в дирекция „ИО 

и системи за сигурност“ в Национален осигурителен институт.“ 

 

2. В раздел I., т. 2 курс „Защита на населението и инфраструктурата при 

извънредни ситуации“: 

2.1. Заличавам пунктове 2.2. и 2.3. и отчислявам от курс: 

- 2.2. Илиян Волинов КАЛИНЧЕВ – старши специалист в сектор 

„Отбранително-мобилизационна подготовка“ на отдел „Стопански дейност“ 

при дирекция „Финанси и управление на собствеността“ към Министерство 

на финансите 

- 2.3. Свилен Генчев ГЕНЧЕВ – главен експерт в отдел „Стопански 

дейност“ при дирекция „Финанси и управление на собствеността“ към 

Министерство на финансите 

2.2. Създавам пункт 2.6 със следното съдържание: 

„2.6. Любомир Даниелов ЦАРИБРОДСКИ – технически сътрудник в 

дирекция „Финанси и управление на собствеността“ към Министерство на 

финансите.“ 

 

III. Обучаемите да се явят до 08.30 часа в деня на започване на 

курсовете във ВА „Г. С. Раковски”, като представят копие от документ за 

платена такса за участие в курса. 

IV. Началникът на Военна академия „Георги Стойков Раковски” да 

организира и контролира провеждането на курсовете. 

Съгласно учебната и административна документация на курсовете, на 

обучаемите да не бъде предоставяна класифицирана информация. 

V. 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. 



 

VI. 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: 

- „CISCO мрежи 1-2 семестър“ – 300 лв. (триста лв.) за участник. 

- „Анализатори на информацията в социалните мрежи“ – 300 лв. 

(триста лв.) за участник. 

- „Съвместни антитерористични операции“ – 270 лв. (двеста и 

седемдесет лв.) за участник. 

- „Обучение по закона за защита на класифицираната информация на 

ръководители на организационни единици“ – в размер на 100 лв. (сто лв.) за 

участник. 

VII. 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 

 

СТЕФАН ЯНЕВ 
 


