
1 

 

З А П О В Е Д  

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  

15.04.2020 г.   № ОХ - 323     София 

Съдържание: Обявяване имената на офицерите, допуснати до 

кандидатстване за обучение във Военна академия „Георги 

Стойков Раковски” по магистърската специалност 

„Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените 

сили“ от професионално направление „Военно дело”, за 

учебната 2020/2021 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. 10, т. 1 от 

Наредба № Н-5/25.01.2018 г. за условията и реда за приемане на слушатели 

във Военна академия „Георги Стойков Раковски” и чл. 3, точка 2 от Закона за 

мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 

решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., 

З А П О В Я Д В А М: 

I. Обявявам имената на офицерите, допуснати до кандидатстване за 

обучение във Военна академия „Георги Стойков Раковски” в редовна форма, 

по магистърската специалност „Стратегическо ръководство на отбраната 

и въоръжените сили” от професионално направление „Военно дело” за 

учебната 2020/2021 година, както следва: 

1. полковник Йонко ХХХХ СИДЕРОВ – Инспекторат на 

Министерството на отбраната; 

2. полковник Тони ХХХХ ПЕТКОВ – Национална гвардейска част; 

3. полковник Дилян ХХХХ МАРКОВ – Национален военен 

университет „Васил Левски“; 

4. капитан I ранг Петко ХХХХ ЯКИМОВ – военно формирование 

32410 - Варна; 

5. подполковник Пламен ХХХХ ГОРАНОВ – военно формирование 

42800 - Плевен; 

6. подполковник Стоян ХХХХ БОНЕВ – военно формирование 36540 

- Асеновград; 

7. подполковник Георги ХХХХ КАЛЧЕВ – военно формирование 

22180 - Казанлък. 
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II. Структурите по личен състав, да информират своевременно 

офицерите, допуснати до кандидатстване за обучение по магистърската 

специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили”. 

III. Отменям точка 1 от раздел V на заповед № ОХ-25/13.01.2020 г. на 

министъра на отбраната, като периода на конкурсните изпити с офицерите, 

кандидати за обучение по магистърската специалност „Стратегическо 

ръководство на отбраната и въоръжените сили“ ще бъде определен 

допълнително, след отмяна на извънредното положение на територията на 

Република България. 

IV. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността и протокол” в 

тридневен срок от издаването на настоящата заповед да организира 

публикуването й на Интернет страницата на Министерството на отбраната. 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ  
 


