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З А П О В Е Д  

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 

14.08.2019 г.       № ОХ -745          София 

Съдържание: Обявяване имената на сержантите и войниците, приети 

за обучение в курс за придобиване на професионална 

квалификация по военно дело в Националния военен 

университет „Васил Левски“ за учебната 2019/2020 

година. 

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

въоръжените сили на Република България, чл. 116б, ал. 5 от Правилника за 

прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България и във връзка с чл. 37к, ал. 1 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, за 

кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

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

обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на 

квалификацията и преквалификацията, допълнена с Наредба № Н-

7/02.03.2018 г. 

З А П О В Я Д В А М: 

1. Освобождавам от заеманата длъжност, вземам в специален щат А-

108 на министъра на отбраната и зачислявам за обучение в курс за 

придобиване на професионална квалификация по военно дело в редовна 

форма, в Националния военен университет „Васил Левски“ за учебната 

2019/2020 година считано от 25.08.2019 г., както следва: 

1.1. Модул „Мотопехотни и танкови войски“: 

1.1.1. старшина Тодор ХХХХ ЗЕМЕДЕЛСКИ – военно 

формирование 22180 – Казанлък (от квота на Сухопътните войски); 

1.1.2. младши сержант Кунка ХХХХ НЕЕВА – военно 

формирование 38220 – Плевен (от квота на Сухопътните войски); 

1.1.3. старшина Стефан ХХХХ ЯМУКОВ – Националния военен 

университет „Васил Левски“ (от квота на Националния военен университет 

„Васил Левски“); 

1.1.4. старшина Траян ХХХХ МИНЧЕВ – военно окръжие I степен 

– Плевен (от квота на Централно военно окръжие). 

1.2. Модул „Разузнаване“: 
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1.2.1. редник 3-ти клас Ивайло ХХХХ СТОЯНОВ – военно 

формирование 54850 – Бургас (от квота на Съвместното командване на 

силите); 

1.2.2. ефрейтор 2-ри клас Петя ХХХХ КРАЧУНОВА – военно 

формирование 54990 – Враца (от квота на Сухопътните войски); 

1.2.3. младши сержант Ибрям ХХХХ ТОПЧУ – военно 

формирование 54890 – Казанлък (от квота на Сухопътните войски); 

1.2.4. старшина Христо ХХХХ КЮРКЧИЕВ – военно 

формирование 52630 – Пловдив (от квота на бригада „Специални сили“); 

1.2.5. младши сержант Валентин ХХХХ ДИМОВ – военно 

формирование 54120 – Пловдив (от квота на бригада „Специални сили“); 

1.2.6. редник 2-ри клас Мартин ХХХХ ПЕТКОВ – военно 

формирование 32990 – Пловдив (от квота на бригада „Специални сили“). 

1.3. Модул „Материални средства придвижване и транспорт“: 

1.3.1. старшина Стефан ХХХХ АВРАМОВ – военно формирование 

24540 – Светлен (от квота на Съвместното командване на силите); 

1.3.2. младши сержант Диана ХХХХ КИРОВА – военно 

формирование 42000 – Карлово (от квота на Сухопътните войски); 

1.3.3. редник 3-ри клас Цветелина ХХХХ ТОДОРОВА – военно 

формирование 54470 – Белене (от квота на Сухопътните войски); 

1.3.4. ефрейтор 2-ри клас Михаела ХХХХ МИХАЙЛОВА – военно 

формирование 32420 – Русе (от квота на Сухопътните войски); 

1.3.5. редник 3-ти клас Веселин ХХХХ ПЕТРОВ – военно 

формирование 54800 – София (от квота на Националната гвардейска част); 

1.3.6. редник 2-ри клас Диана ХХХХ ЯНЕВА – военно 

формирование 44370 – Карлово (от квота на Националния военен 

университет „Васил Левски“); 

1.3.7. старши сержант Данаил ХХХХ ДАНАИЛОВ – военно 

формирование 28880 – Белене (от квота на Националния военен 

университет „Васил Левски“). 

1.4. Модул „Танкова и автомобилна техника“: 

1.4.1. сержант Незабравка ХХХХ НАЙДЕНОВА – военно 

формирование 22980 – София (от квота на Съвместното командване на 

силите); 

1.4.2. младши сержант Мария ХХХХ ГЕОРГИЕВА – военно 

формирование 52480 – София (от квота на Съвместното командване на 

силите); 

1.4.3. старши сержант Милен ХХХХ МЕТОДИЕВ – военно 

формирование 22620 – София (от квота на Съвместното командване на 

силите); 

1.4.4. сержант Майя ХХХХ ХАДЖИЕВА – военно формирование 

52370 – Негушево (от квота на Съвместното командване на силите); 



 

3 

1.4.5. ефрейтор 1-ви клас Никола ХХХХ ВЪРБАНОВ – военно 

формирование 34840 – Карлово (от квота на Сухопътните войски); 

1.4.6.  сержант Живко ХХХХ БОТЕВ – военно формирование 42000 

– Карлово (от квота на Сухопътните войски). 

1.5. Модул „Военни комуникационни и информационни системи – 

Комуникационна техника и технологии“: 

1.5.1. редник 3-ти клас Димитър ХХХХ ПЕТКОВ – във военно 

формирование 54470 – Белене (от квота на Сухопътните войски). 

1.6. Модул „Военни комуникационни и информационни системи – 

Компютърни системи и технологии“: 

1.6.1. старшина Иван ХХХХ ДИКЕВ – Националния военен 

университет „Васил Левски“ (от квота на Националния военен университет 

„Васил Левски“); 

1.6.2. младши сержант Дамян ХХХХ НАНКОВ – военно 

формирование 34840 – Карлово (от квота на Сухопътните войски); 

1.6.3. младши сержант Марияна ХХХХ ДИМИТРОВА – военно 

формирование 26240 – Сливен (от квота на Сухопътните войски); 

1.6.4. старши сержант Тодор ХХХХ СТОЯНОВ – военно 

формирование 46700 – Сливен (от квота на Сухопътните войски); 

1.6.5. редник 3-ти клас Дора ХХХХ ГЕТОВА – военно 

формирование 34610 – София (от квота на Стационарната комуникационна 

и информационна система). 

1.7. Модул „Войски за Ядрена, химическа, биологическа защита и 

екология“: 

1.7.1. младши сержант Стефка ХХХХ МИТЕВА – военно 

формирование 46700 – Сливен (от квота на Сухопътните войски). 

1.8.  Модул „Радиотехнически войски“: 

1.8.1. старши сержант Борис ХХХХ ПЕЙЧИНОВ – военно 

формирование 34820 – Батак (от квота на Военновъздушните сили). 

1.9. Модул „Летателни апарати и авиационни двигатели“: 

1.9.1. старшина Борислав ХХХХ ПИШЕВ – военно формирование 

36940 – Варна (от квота на Военноморските сили). 

2. Оправомощавам командирите/началниците/ръководителите на 

военни формирования/структури, заявители на обучаемите, на основание 

чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България, до 23.08.2019 г. да сключат 

допълнително споразумение към договора за военна служба (Приложение 

№ 1), с всеки от обявените военнослужещи по точка 1. 

3. Военнослужещите по точка 1: 

3.1. да сдадат заеманите от тях длъжности в срок до 23.08.2019 г.; 
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3.2. да се явят в Националния военен университет „Васил Левски“ в 

14.00 ч. на 25.08.2019 г. за настаняване в легловата база на университета. 

4. По време на обучението си военнослужещите по точка 1: 

4.1. да се водят на доволствие във военните формирования, от които 

са изпратени за обучение; 

4.2. да се осигуряват с безплатна храна и ободряващи напитки при 

носене на дежурства, по време на занятия, учения, тренировки и лагери и 

при извършване на дейности със специфичен характер, на основание чл. 

224, ал. 1, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България. 

5. Началникът на Националния военен университет „Васил Левски“ да 

осигури настаняването на военнослужещите по точка 1 за времето на 

провеждане на обучението им; 

6. За периода на обучение на военнослужещите да не се изплащат 

командировъчни пари и да не се зачисляват на храна. 

7. Разходите за обучението и настаняването на военнослужещите по 

точка 1, както и средствата по т. 4.2. да бъдат за сметка на Програма 8.4. 

8. При прекратяване на договора за военна служба на 

военнослужещите, приети за обучение по раздел I, командирите 

(началниците) на военни формирования (структури) да изпращат 

уведомително писмо в дирекция „Управление на човешките ресурси в 

отбраната“ за отчисляване от обучение в Националния военен университет 

„Васил Левски“. 

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

срок от издаването на настоящата заповед 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 в отбраната“. 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

                                                                      КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ  


