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З А П О В Е Д  

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  

05.05.2020 г.         №  ОХ-343                                София 

Съдържание: Допълнение на заповеди на министъра на отбраната № 

ОХ-322 от 15.04.2020 г. и № ОХ-323 от 15.04.2020 г.  

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

въоръжените сили на Република България 

З А П О В Я Д В А М: 

I. Заповед на министъра на отбраната № ОХ-322 от 15.04.2020 г. се 

допълва, както следва: 

„VII. Конкурсните изпити за приемане на офицери за обучение като 

слушатели във Военна Академия „Георги Стойков Раковски“ през учебната 

2020/2021 г. по магистърска специалност „Организация и управление на 

военните формирования на оперативно ниво“ да се проведат за времето от 

18.05. до 29.05.2020 година.  

VIII. Обявените в заповедта офицери по раздел I и II:  

8.1. За времето на провеждане на конкурсните изпити във Военна 

академия „Георги Стойков Раковски” да ползват отпуск за кандидатстване и 

обучение, съгласно чл. 197, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили 

на Република България, във връзка с чл. 170, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда; 

8.2. Да се явят във Военна академия „Георги Стойков Раковски” с 

документи за самоличност (лична и служебна карта) не по-късно от 8:30 ч. 

часа на 18.05.2020 г., във форма заповядана за сезона в гарнизон София; 

8.3. Да бъдат със спортен екип в деня за провеждане на изпита по 

физическа подготовка. 

8.4. Да представят на командирите/началниците/ръководителите си 

служебна бележка, издадена от Военна академия „Георги Стойков Раковски”, 

удостоверяваща явяването им до конкурсни изпити. 

IX. При неявяване на офицер на конкурсни изпити във Военна 

академия „Георги Стойков Раковски” по неуважителни причини, ползваният 

от него отпуск по т. 8.1 да се счита за неплатен, съгласно чл. 4а от Наредба 

Н-5/25.01.2018 г. за условията и реда за приемане на слушатели във Военна 

академия „Г. С. Раковски“. 
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X. За полагането на всеки изпит се заплаща, по банков път на сметката 

на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, такса за кандидатстване в 

размер определен с акт на Министерски съвет. 

XI. Началникът на Военна академия „Георги Стойков Раковски”: 

11.1. Да изготви график за провеждане на конкурсните изпити за всяка 

специализация от магистърската специалност „Организация и управление на 

военни формирования на оперативно ниво” и да организира публикува му на 

Интернет страницата на Военна академия „Георги Стойков Раковски”; 

11.2. Да организира провеждането на консултации в катедрите от 

факултет „Командно-щабен“ с офицерите, допуснати до конкурсни изпити по 

специалността „Организация и управление на военни формирования на 

оперативно ниво”, по отделен график, съобразен с учебната натовареност на 

преподавателите; 

11.3. До 22.05.2020 г. да организира издаването на служебни бележки 

на офицерите по раздел I и II, за явяването им на конкурсни изпити в 

Академията; 

11.4. До 29.05.2020 г. със своя заповед да обяви класирането на 

кандидатите по специализации, форми на обучение и квоти, като организира 

публикуването на заповедта на Интернет страницата на Академията, при 

спазване изискванията на Закона за защита на личните данни; 

11.5. До 02.06.2020 г. да организира изпращането на екземпляр от 

заповедта по т. 11.4. до дирекция „Управление на човешките ресурси в 

отбраната” на хартиен носител и на електронни адреси m.filev@so.mil.bg и 

g.dzhurkov@so.mil.bg. 

XII. Директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси в 

отбраната“ в срок до 16.06.2020 г., да организира изготвянето на заповед на 

министъра на отбраната, за обявяване имената на приетите за обучение 

офицери, като слушатели във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 

по специализации от магистърската специалност „Организация и управление 

на военни формирования на оперативно ниво” за учебната 2020/2021 

година.“ 
 

II. Заповед на министъра на отбраната № ОХ-323 от 15.04.2020 г. се 

допълва, както следва: 

„V. Конкурсните изпити за приемане на офицери за обучение като 

слушатели във Военна Академия „Георги Стойков Раковски“ през учебната 

2020/2021 г. по магистърска специалност „Стратегическо ръководство на 

отбраната“ да се проведат за времето от 18.05. до 20.05.2020 година.  

VI. Обявените в заповедта офицери по раздел I:  

6.1. За времето на провеждане на конкурсните изпити във Военна 

академия „Георги Стойков Раковски” да ползват отпуск за кандидатстване и 



 

3 

обучение, съгласно чл. 197, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили 

на Република България, във връзка с чл. 170, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда; 

6.2. Да се явят във Военна академия „Георги Стойков Раковски” с 

документи за самоличност (лична и служебна карта) не по-късно от 8:30 ч. 

часа на 18.05.2020 г. във форма, заповядана за сезона в гарнизон София; 

6.3. Да бъдат със спортен екип в деня за провеждане на изпита по 

физическа подготовка. 

6.4. Да представят на командирите/началниците/ръководителите си 

служебна бележка, издадена от Военна академия „Георги Стойков Раковски”, 

удостоверяваща явяването им до конкурсни изпити. 

VII. При неявяване на офицер на конкурсни изпити във Военна 

академия „Георги Стойков Раковски” по неуважителни причини, ползваният 

от него отпуск по т. 6.1 да се счита за неплатен, съгласно чл.4а от Наредба Н-

5/25.01.2018 г. за условията и реда за приемане на слушатели във Военна 

академия „Г. С. Раковски“. 

VIII. За полагането на всеки изпит се заплаща, по банков път на 

сметката на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, такса за 

кандидатстване в размер определен с акт на Министерски съвет. 

IX. Началникът на Военна академия „Георги Стойков Раковски”: 

9.1. Да изготви график за провеждане на конкурсните изпити за всяка 

специализация от магистърската специалност „Организация и управление на 

военни формирования на оперативно ниво” и да организира публикува му на 

Интернет страницата на Военна академия „Георги Стойков Раковски”; 

9.2. Да организира провеждането на консултации в катедрите от 

факултет „Национална сигурност и отбрана“ с офицерите, допуснати до 

конкурсни изпити по специалността „Стратегическо ръководство на 

отбраната и въоръжените сили”, по отделен график, съобразен с учебната 

натовареност на преподавателите; 

9.3. До 19.05.2020 г. да организира издаването на служебни бележки 

на офицерите по раздел I за явяването им на конкурсни изпити в Академията; 

9.4. До 26.05.2020 г. да организира изпращането на екземпляр от 

заповедта по т. 9.4. до дирекция „Управление на човешките ресурси в 

отбраната” на хартиен носител и на електронни адреси m.filev@so.mil.bg и 

g.dzhurkov@so.mil.bg.“ 

III. 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. 
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IV. За осъществяване на контрол по изпълнение на заповедта, 

директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ – 

МО, да провери: 

4.1.  Готовността на Военна Академия „Г. С. Раковски“ за провеждане 

на конкурсните изпити за приемане на офицери за обучение, като слушатели 

по магистърски специалности „Организация и управление на военните 

формирования на оперативно ниво“ и „Стратегическо ръководство на 

отбраната и въоръжените сили”, за учебната 2020/2021 г.; 

4.2. Провеждането на конкурсните изпити по т.4.1. 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 
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