
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 
 

13.03.2019 г.         № ОХ-265             гр. София 

 

Съдържание: Обявяване на Каталог на курсовете по начална и специална 

военна подготовка за 2019 г. 

 

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

Въоръжените сили на Република България, чл. 59 от Закона за резерва на 

Въоръжените сили на Република България и в изпълнение на чл. 19 от Наредба 

за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по 

начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за 

подготовката на учениците от средните училища, приета с ПМС № 43 от 

22.02.2013 г. 

З А П О В Я Д В А М: 

1. Обявявам Каталог на курсовете по начална и специална военна 

подготовка за 2019 г. 

2. До десет дни след обявяването на Каталога директорът на дирекция 

„Връзки с обществеността”, началниците на висшите военни училища и 

началника на Централно военно окръжие да организират публикуването му на 

интернет-страниците си.  

3. Директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси в 

отбраната“ да организира осъществяването на контрола на разработените 

учебно-планови документации на курсовете от Каталога на курсовете по 

начална и специална военна подготовка, предвидени за провеждане през 2019 г.  

4. Оправомощавам директорът на дирекция „Управление на човешките 

ресурси в отбраната“ да сключва двустранни споразумения с ръководителите на 

гражданските висши училища за осигуряването и провеждането на курсовете 

по начална и специална военна подготовка. 

5. Началниците на висшите военни училища: 

5.1. Да планират и организират провеждането на курсовете по начална и 

специална военна подготовка.  

5.2. До 20 дни след завършване на всеки курс, да изпращат в Централно 

военно окръжие информацията за придобита специалност, име, презиме, 

фамилия и ЕГН, постоянен и настоящ адрес на всеки обучаем, за вписването му 

на военен отчет. 

5.3. До края на месец ноември да изпратят в дирекция „Управление на 

човешките ресурси в отбраната” предлаганите нови курсове или промените на 



съществуващите курсове за включване в Каталога на курсовете по начална и 

специална военна подготовка през 2020 г. 

6. Началникът на Централно военно окръжие: 

6.1. Да създаде организация по информационно-рекламна дейност за 

набиране на български граждани за участие в организираните през 2019 г. 

курсове по начална и/или специална военна подготовка; 

6.2. Да организира набирането на български граждани без военна 

подготовка желаещи да получат такава в организираните от Министерството на 

отбраната курсове през 2019 г. 

6.3. Да организира вписването на данните на кандидатите за участие в 

курсовете по начална и/или специална военна подготовка в модул „Кандидати” 

на АСУ на човешките ресурси. 

6.4. Да организира вписването на военен отчет по постоянен адрес на 

завършилите курса по начална военна подготовка и положили военна клетва, а 

на завършилите курсовете по специална военна подготовка да се впише 

придобитата военноотчетна специалност в азбучната служебна карта и да се 

отрази в АСУ на човешките ресурси. 

7. Обучаемите, отдадени в заповед за обучение в курсове по начална и 

специална военна подготовка при явяването си да представят: 

- автобиография; 

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна 

степен, допълнителна квалификация (копие от диплома за завършено 

образование); 

- копие на лична карта; 

- лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус, 

амбулаторен лист и етапна епикриза, попълнени от личния лекар, както и 

необходимата медицинска документация отнасяща се за установено заболяване; 

- свидетелство за съдимост; 

-  декларации за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал.1, т.5 - 6 от 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; 

- удостоверение от регионалния център за психично здраве 

/психодиспансер/. 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на 

дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната”. 

 

   МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

 
 

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 


