
З А П О В Е Д  

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

12г. № О Х - 65*( С оф и

ржание: Провеждане на тържествения акт по случай присвояване 
на първо офицерско звание на курсантите-випускници на 
Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски** и 
придобиване на професионална квалификация от 
кадетите-випускинци на Професионалния сержантски 
колеж, и създаване на организация при назначаване на 
курсантите-випускницн на длъжности в Министерството 
на отбраната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната н Българската армия.__________

На основание чл. 26, т. 15 и чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република България и във връзка с чл. 32, т. 2, буква „а” 
и чл. 40 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България, и за създаване на организация по провеждането 
на тържествения акт по случай присвояване на първо офицерско звание на 
курсантите-випускници на Висшето военновъздушно училище „Георги 
Бенковски“ и придобиване на професионална квалификация от кадетнте- 
випускници на Професионалния сержантски колеж, и назначаване на 
курсантите-випускници на длъжности в Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 
армия,

З А П О В Я Д В А М :
I. Випускът на Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) „Георги 

Бенковски“ през 2022 година, да се нарича „Випуск 2022 - „Полковник Борис
Дрангов”.

П. Тържественият акт по случай присвояване на първо офицерско звание 
на курсантите-випускници на ВВВУ „Георги Бенковски“ и.придобиване на 
професионална квалификация от кадетите-випускници на Професионалния 
сержантски колеж, да се проведе по установения ритуал на 29.07.2022 г. от 
09:00 ч. на площад ,3ъзраждане” в гр. Плевен.

Ш. Разпределението на курсантите-випускници на ВВВУ „Георги 
Бенковски“, да се извърши в съответствие с утвърдени от мен списъци на
длъжностите.
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IV. Списъците на длъжностите по раздел Ш, да се изготвят отделно за 
всяка специализация от специалността „Организация и управление на военни 
формирования на тактическо ниво".

V. На курсантите-випускници на ВВВУ „Георги Бенковски“, да се 
предлагат длъжности по реда на класирането в съответната специализация, от 
комисия в състав:

Председател: бригаден генерал Юлиян Георгиев РАДОЙСКИ -  началник 
на ВВВУ „Георги Бенковски”.

Членове:
1. полковник доцент д-р Асен Ангелов МАРИНОВ -  заместник-началник 

по учебната и научна част на ВВВУ „Георги Бенковски”;
2. полковник професор д-р Мануш Петков ХРИСТОВ -  декан на 

факултет „Авиационен** във ВВВУ „Георги Бенковски**;
3. майор Теодора Йорданова ЦВЕТКОВА -  началник на служба „Личен 

състав** във ВВВУ „ Г е о р г и  Бенковски**;
4. доцент д-р Галина Тодорова ТОДОРОВА -  директор на департамент 

„Природни и хуманитарни науки** във ВВВУ „Георги Бенковски**;
5. подполковник Георги Иванов ДЖУРКОВ -  главен експерт в отдел 

„Образование и квалификация** на дирекция „Управление на човешките 
ресурси в отбраната**;

6. подполковник Цветан Симеонов ПАРАСКЕВОВ -  главен експерт в 
отдел „Окомплектоване с личен състав” на дирекция „Управление на 
човешките ресурси в отбраната”;

7. подполковник Евгени Димитров ШОПОВ -  главен експерт в сектор 
„Длъжностни разписания и щатове** на отдел „Личен състав” в Командването 
на Военновъздушните сили.

8. капитан I ранг Живко Иванов ДОБРЕВ -  заместник-началник на отдел 
„Личен състав“ в Командването на Военноморските сили;

9. капитан Петър Георгиев ДИМОВ —4 младши експерт в дирекция 
„Човешки ресурси** от Служба „ В о е н н о  разузнаване**.

VL Комисията по раздел V да заседава на 21.07.2022 г. от 10:00 ч. във 
ВВВУ „Георги Бенковски**, като за резултатите от своята дейност изготви 
протокол.

VTL Началникът на ВВВУ „Георги Бенковски“:
1. Да осигури на комисията по раздел V компютьрна техника и оператори 

за работа с нея.
2. В срок не по-късно от 22.07.2022 г. да изпрати протокола по раздел VI 

до дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната”.
3. Да организира изплащането на стипендиите на курсантите-випускници 

до 28.07.2022 г., включително.



4. В срок не по-кбсно от 22.07.2022 г. да представи в дирекция „Социална 
политика и политика по военно-патриотично възпитание" с копие до дирекция 
„Управление на човешките ресурси в отбраната“, предложения за 
награждаване на първенеца на випуска и отличниците на специализации от 
името на министъра на отбраната и началника на отбраната.

УШ. Директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси в 
отбраната” до 28.07.2022 г. да организира изготвянето на проект на заповед на 
министъра на отбраната за зачисляване на курсантите-випускници на ВВВУ 
„Георги Бенковски“ във ,3ипуск 2022 - „Полковник Борис Дрангов”, 
присвояване на първо офицерско звание „лейтенант“ и считано от 29.07.2022 
г. назначаването им на длъжности, в съответствие с протокола по раздел VI.

IX. Командирите/началниците на военни формирования/структури, 
където са назначени кадетите-випускници на Професионалния сержантски 
колежка ги командироват във връзка с участие в подготовката и провеждането 
на тържествения акт, с право на командировъчни дневни и пътни пари до 
ВВВУ „Георги Бенковски“, за времето от 25.07 до 29.07.2022 г. Кадетите- 
випускници да се явят в района на училището не по-кьсно от 12:00 ч. на 
25.07.2022 г., като началникът на ВВВУ „Георги Бенковски“ осигури тяхното 
настаняване.

X. Директорът на дирекция „Социална политика и политика по военно
патриотично възпитание” в срок не по-кьсно от 27.07.2022 г. да организира 
изготвянето на проект на заповеди на министъра на отбраната и началника на 
отбраната за награждаване на първенеца на випуска и отличниците на 
специализации.

XI. На тържествения акт:
1. Да бъдат поканени заместник-министрите на отбраната, постоянния 

секретар на отбраната, началника на отбраната, командирите на 
командванията от Българската армия, ръководството на структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и директори на 
дирекции от Министерството на отбраната и Щаба на отбраната.

2. Да се прочетат заповеди относно:
1.1. зачисляване на курсантите-випускници на ВВВУ „Георги 

Бенковски“ във „Випуск 2022 - „Полковник Борис Дрангов”, присвояване на 
първо офицерско звание „лейтенант“ и назначаването им на длъжности в 
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната и Българската армия;

1.2. награждаване на първенеца на випуска и отличниците на 
специализации, и да се връчат наградите.
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2. Да се връчат пагоните, дипломите и предписанията на курсантите 
випускници на ВВВУ „Георги Бенковски“, за явяване във военните 
формирования/структурите, където са назначени на длъжност.

3. Да се връчат свидетелствата за придобита професионална 
квалификация на кадетите-випускници на Професионалния сержантски 
колеж.

ХП. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността и протокол” да 
покани представители на средства за масова информация за отразяване 
тържествения акт.

XHL Началникът на ВВВУ „Георги Бенковски”:
1. Да покани на тържеството близки на випускниците, представители на 

държавната власт и местно самоуправление, на обществени организации и на 
военно-патриотичните съюзи и организации.

2. До 08.07.2022 г. да ми представи за утвърждаване:
2.1. план за подготовка и провеждане на тържествения акт;
2.2. списък на гостите, които предлага да бъдат поканени на 

тържествения акт.
XIV. Командирът на Военновъздушните сили в деня на випускния акт да 

осигури на началника на ВВВУ ,Д"еорги Бенковски“ представителния оркестър 
на Военновъздушните сили.

XV. На 01.08.2022 г. новопроизведените офицери да се явят във военните 
формирования/структурите, където са назначени на длъжност.

XVL Or 04.08.2022 г. до 12.082022 г., новопроизведените офицери да 
ползват платен годишен отпуск за 2022 година, съгласно чл. 197 на Закона за 
отбраната и въоръжените сили на Република България.

XV1L Командирите/началниците на военни формирования/структури, 
където са назначени на длъжност йовопроизведените офицери, да 
организират:

1. В срок не по-късно от 04.08.2022 г. изплащането на 50 % от полагащото 
им се основно месечно възнаграждение за месец август;

2. Осигуряване на вещевото им доволствие от военните магазини по 
местослужене след явяването им.

3. До 26.08.2022 г. отразяването в Автоматизираната система за 
управление на човешките ресурси:

3.1. придобитата военноотчетна специалност от новопроизведените 
офицери, както и на завършеното образование (военна специалност и 
специализация, гражданска специалност);

3.2. придобитата военноотчетна специалност, както и завършена степен 
на средно образование на кадетите от Професионалния сержантски колеж.
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