
 

З А П О В Е Д 
 

НА ПОСТОЯННИЯ СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА 

 

03.02.2017 г.    № ОХ - 99    гр. София 

 

Съдържание: Изменение на заповед на постоянния секретар на отбраната 

№ ОХ-139/19.02.2016 г. относно 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.  

З А П О В Я Д В А М: 

I. Изменям заповед на постоянния секретар на отбраната № ОХ-139/ 

19.02.2016 г., като на стр. 259 от Регистъра на курсовете във военните академии и 

висшите военни училища през 2017 г., във визитката на курс: „Стратегически 

курс – редовно обучение на английски език“, текстът: „Код: А-3-О56-024“, се 

заменя със следния текст: Код А-3-О56-027. (Приложение №1). 

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

публикуването на заповедта в Интернет-страницата на Министерството на 

отбраната. 

III.  Началникът на Комуникационно-информационния център на БА да 

организира публикуването на заповедта в АИС на БА. 

 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция 

„Управление на човешките ресурси”. 

 

 

ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА 

 

ДОБРОМИР ТОТЕВ 



Приложение №1 

Към заповед № ОХ-99/03.02.2017 г. 

 

1. ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 

1.1. Факултет „Национална сигурност и отбрана“ 

1.1.1. Длъжностна квалификация. 
КОМАНДНИ КУРСОВЕ 

Наименование на курса: „Стратегически курс“ – редовно обучение 

на английски език 

Код: А-3-О56-027 

 

1. Цели на курса: 

Обучаемите да придобият знания и умения по въпросите на: Комплекса от условия и фактори, 

които формират стратегическата среда на сигурност и сред които висшият военен състав 

ръководи въоръжените сили; Модерните методи и подходи за анализ и оценка на военната 

обстановка, зоната на интереси и реда вземане на политически и военни решения при кризи и 

военни конфликти; Щабните процедури за планиране на операциите с различен характер в 

многонационален формат; Стратегическото лидерство и мениджмънта на отбраната и 

въоръжените сили. 

 

2. Съдържание на курса: 

Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: Стратегическо 

лидерство; Национална и международна сигурност; Военна стратегия; Оперативно изкуство в 

многонационални съвместни операции; Мениджмънт на отбраната и ВС. 

 

3. Категория обучаеми: Български и чуждестранни граждани, офицери и цивилни служители, 

прогнозирани за заемане или назначаване на ръководни и експертни длъжности във 

въоръжените сили. Звание за офицерите: не по-ниско от подполковник (капитан II ранг). 

  

4. Изисквания към обучаемите: 

4.1. Ниво на достъп до класифицирана информация – не се изисква. 

4.2. Образователно-квалификационна степен: „Магистър”. 

4.3. Ниво на владеене на английски език: не по-ниско от 2-2-2-2 по STANAG 6001. 

4.4. Компютърни умения – добра компютърна грамотност.  

 

5. Брой на обучаемите в курса: 

- Минимален брой – 12; 

- Максимален брой – 16. 

 

6. Продължителност на курса: 16 учебни седмици по 6 часа учебни занятия на ден проведени 

в клас или специализирани кабинети. 

 

7. Финансови разходи за един обучаем: 

- за обучаеми от гарнизона: зимен период 718,86 лв./ летен период 349,71 лв.  

- за обучаеми извън гарнизона: зимен период 1774,86 лв./ летен период 1405,71 лв. 

 

8. Отговорник на курса: Началник на отдел в дирекция "Стратегическо планиране"-ЩО. 
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