ЗАПОВЕД
НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
18.09.2014 г.

№ ОХ - 689

София

Съдържание: Относно приравняване на квалификацията, придобита във
военни училища, академии, колежи, центрове и бази в
чужбина към квалификацията, която се получава във Военна
академия „Г. С. Раковски”, висшите военни училища и
професионален сержантски /старшински/ колеж в страната.
На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България и във връзка с чл. 115, ал. 2 от Правилника за
прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България,
ЗАПОВЯДВАМ :
I. Приравнявам квалификацията, придобита във военни училища,
академии и колежи в чужбина на успешно завършилите офицери и цивилни
служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както следва:
1. Към квалификацията на специалност „Стратегическо ръководство
на отбраната и въоръжените сили” (Генералщабен курс) от
професионално направление „Военно дело” във факултет „Национална
сигурност и отбрана” на ВА „Г. С. Раковски”.
1.1. Кралски колеж за отбранителни изследвания в Лондон,
Великобритания.
1.2. Национален университет по отбраната във Вашингтон, САЩ.
1.3. Военновъздушен колеж на САЩ във ВВБ „Максуел”, Алабама,
САЩ.
1.4. Военен колеж на СВ на САЩ в Кaрлайл, Пенсилвания,САЩ.
1.5. Военноморски колеж на САЩ в Нюпорт, Роуд Айлънд, САЩ.
1.6. Командна академия на Бундесвера в Хамбург, ФР Германия.
1.7. Институт за висши проучвания в областта на отбраната в Рим, Р
Италия.
1.8. Общовойскови колеж по отбраната в Париж, Р Франция.
1.9. Академия на Въоръжените сили в Истанбул, Р Турция.
1.10. Военна академия на Сухопътните войски, Р Турция (второ ниво
с продължителност не по-малко от 1 учебна година).
1.11. Военна академия на Военновъздушните сили, Р Турция (второ
ниво с продължителност не по-малко от 1 учебна година).
1.12. Военна академия на Военноморските сили, Р Турция (второ
ниво с продължителност не по-малко от 1 учебна година).
1.13. Академия на националната отбрана в Атина, Р Гърция.
1.14. Национален колеж по отбрана в Букурещ, Румъния.

1.15. Курс „Отбрана и стратегия” във факултета по отбрана на
Университета за национална отбрана в Пекин, Китайска Народна
Република.
2. Към квалификацията на „Стратегически курс” на ВА „Г. С.
Раковски”:
2.1. Колеж по отбраната на НАТО в Рим, Р Италия.
2.2 Курс по финансов мениджмънт и анализ, планиране,
програмиране, бюджетиране и изпълнителни системи във ВВБ „Шепърд”,
Тексас, САЩ.
2.3. Курс в Балтийския колеж за отбрана в Тарту, Р Естония.
2.4. Висш курс за управление на отбранителните ресурси в Морска
школа за следдипломна квалификация в Монтерей, Калифорния, САЩ.
2.5. Международен курс по политика за сигурност в Центъра за
политика за сигурност в Женева, Конфедерация Швейцария, с
продължителност 10 месеца.
2.6. Международен курс по управление на отбраната в Морска школа
за следдипломна квалификация в Монтерей, Калифорния, САЩ, с
продължителност 11 седмици.
3. Към квалификацията на обучение по специалност и
специализации от професионално направление „Военно дело” във
факултет „Командно-щабен” на ВА „Г. С. Раковски”:
3.1. Армейски командно-щабен колеж на САЩ във Форт Левънуърт,
Канзас, САЩ.
3.2. Командно-щабен колеж на BBC на САЩ във ВВБ „Максуел”,
Алабама, САЩ.
3.3. Командно-щабен колеж на ВМС на САЩ в Нюпорт, Роуд
Айлънд, САЩ.
3.4. “Командно-щабен колеж на морската пехота на САЩ” в
Куонтико, Вирджиния, САЩ.
3.5. „Магистърска програма” в Университет на Военноморските сили
в Монтерей, Калифорния САЩ.
3.6. Командно-щабен колеж на Сухопътните войски (Army Command
College, Nandjing) в Нандзин, Китайска народна република.
3.7. Командно-щабен колеж на Военноморските сили (Naval
Command College, Nandjing) в Нандзин, Китайска народна република.
3.8. Командно-щабен колеж на Военновъздушните сили (Air Force
Command College, Beijing) в Пекин, Китайската народна република.
3.9. Военна академия на Военноморските сили, Р Италия.
3.10. Военна академия на Сухопътните войски, Р Турция (първо ниво
с продължителност не по-малко от 1 учебна година).
3.11. Военна академия на Военновъздушните сили, Р Турция (първо
ниво с продължителност не по-малко от 1 учебна година).
3.12. Военна академия на Военноморските сили, Р Турция (първо
ниво с продължителност не по-малко от 1 учебна година).
3.13. Академия на Сухопътните войски в Атина, Р Гърция.

3.14. Академия на Военновъздушните сили в Атина, Р Гърция.
3.15. Академия на Военноморските сили в Атина, Р Гърция.
3.16. Военна академия в Букурещ, Р Румъния.
3.17. Щабен курс във Висшето училище на испанските въоръжени
сили в Мадрид, Кралство Испания.
3.18. Командно-щабен курс във Военния колеж на Р Ирландия в
Курагх Камп, окръг Килдер.
3.19. Обединен командно-щабен колеж на видовете въоръжени сили
в Шривинхем, Великобритания.
3.20. Курс в Командно-щабен колеж на Военноморските сили на
САЩ в Нюпорт, Род Айлънд, САЩ, с продължителност 6 месеца,
съпътстван със специализиран курс в Joint Forces Staff College, Норфолк,
Вирджиния, с обща продължителност на цялото обучение 10 месеца.
4. Към квалификацията по специалност и специализации от
професионално направление „Военно дело” във висше военно училище:
4.1. Военно училище на СВ на САЩ в Уест Пойнт, Ню Йорк, САЩ.
4.2. Военновъздушно училище на САЩ в Колорадо Спрингс,
Колорадо, САЩ.
4.3. Военноморско училище на САЩ в Анаполис, Мериленд, САЩ.
4.4. Военно училище на СВ „Евелпидон” в Атина, Р Гърция.
4.5. Военно училище на ВВС „Икарон” в Атина, Р Гърция.
4.6. Военно училище на ВМС „Докимон” в Атина, Р Гърция.
5. Към квалификацията на „Щабен курс за офицери от родовете
войски” във ВА „Г. С. Раковски”:
5.1. Курс във Военноморски командно-щабен колеж на САЩ в
Нюпорт, Роуд Айлънд, с продължителност до 6 месеца.
5.2. Курс в Командно-щабен колеж на Сухопътните войски на
Канада, с продължителност до 5 месеца.
5.3. Щабен курс в Терезианска академия, Р Австрия.
5.4. Курс по щабно ориентиране в Колеж за национална отбрана –
Холандия.
6. Към квалификацията на „Курс за командири на батальони
(дивизиони)” във ВА „Г. С. Раковски” – курсове за командири на
батальони (дивизиони) от родовете войски във военни училища, академии
и колежи на САЩ, ФР Германия, Р Австрия, Р Гърция, Р Турция и Р
Франция.
7. Към квалификацията на „Курс за командири на ескадрили във ВА
„Г.С. Раковски” и НВУ „В. Левски” – “Курс за командири на авиоескадрили” във ВВБ „Максуел”, Алабама, САЩ, с продължителност до 5
месеца.
8. Към квалификацията на „Курс за командири на роти (батареи) от
родовете войски” във висше военно училище – курсове за командири на
роти (батареи) от родовете войски във военни училища, академии и колежи
на САЩ, ФР Германия, Русия, Р Австрия, Р Гърция, Р Турция и Р
Франция.

9. Към квалификацията на специализираните курсове за началници
на служби във ВА „Г. С. Раковски” или висше военно училище:
9.1. Курс за юристи във Военния юридически колеж в Шарлотсвил,
Вирджиния, САЩ, с продължителност до 4,5 месеца.
9.2. Курс за офицери от Военна полиция във Форт Макленън,
Алабама, САЩ, с продължителност до 6,5 месеца.
9.3. Курс за свързочни офицери и за оператори на компютърни
системи във Форт Гордън, Джорджия, САЩ, с продължителност до 6,5
месеца.
9.4. Курс за оператори на компютърни системи във ВВБ „Кийслър“,
Мисисипи, САЩ.
10. Към квалификацията на курс „Връзки с обществеността” във ВА
„Г.С.Раковски” или висше военно училище – курсовете по връзки с
обществеността в САЩ и ФР Германия.
II. Приравнявам квалификацията, придобита във военни училища,
академии, колежи, центрове и бази в чужбина на успешно завършилите
сержанти /старшини/ и войници, както следва:
1. Към квалификацията на обучение в специализирани курсове за
сержанти /старшини/ и войници във висше военно училище или
професионален сержантски /старшински/ колеж.
1.1. Към курс за длъжностна квалификация „Командир на взвод и
приравнени”:
1.1.1. Курс за „Командири на взводове във ВМС” във Военноморско
училище за старшини в гр. Пльон, Шлезвиг-Холщайн, ФР Германия.
1.1.2. Курс за „Командири на взводове във ВМС” в Академията за
главни сержанти на ВМС в Нюпорт, Роуд Айлънд, САЩ.
1.2. Към курс за длъжностна квалификация „Заместник-командири на
взводове и приравнени”:
1.2.1. Курс за напреднали „Лидерство за сержанти” в Училището на
НАТО, гр. Оберамергау, ФР Германия.
1.2.2. Курс за напреднали „Лидерство за сержанти” в Академията за
сержанти, гр. Люцерн, Швейцария.
1.2.3. „Курс за професионално усъвършенстване на сержанти” в
Тренировъчен център, Форт Бенинг, Джорджия, САЩ.
1.2.4. Курс за напреднали „Лидерство за сержанти” в Тренировъчен
център, Форт Бенинг, Джорджия, САЩ.
1.2.5. Курс „Лидерство за сержанти” в Академията за старши
сержанти във ВВБ „Максуел“, Алабама, САЩ.
1.2.6. Курс за напреднали „Старшини инструктори във ВМС” във
Военноморско училище за старшини в гр. Пльон, Шлезвиг-Холщайн, ФР
Германия.
1.3. Към курс за длъжностна квалификация „Главен сержант на
батальон/ дивизион”:
1.3.1. „Курс за главни сержанти” в Академията за главни сержанти,

Форт Блис, Тексас, САЩ.
1.3.2. „Курс за главни сержанти” в Училището на НАТО, гр.
Оберамергау, ФР Германия.
1.3.3. „Курс за главни сержанти” в Британския тренировъчен център,
гр. Вишков, Чехия.
1.3.4. „Курс за главен сержант на ескадрила” в Академия за сержанти
на ВВС на САЩ във ВВБ “Максуел”, Алабама.
1.4. Към курс за длъжностна квалификация „Инструктори по
общовойскова подготовка”:
1.4.1. „Курс за сержанти-инструктори” в Училището на НАТО, гр.
Оберамергау, ФР Германия.
1.4.2. Курс „Лидерство за сержанти-инструктори” в Британския
тренировъчен център, гр. Вишков, Чехия.
1.5. Към курс за длъжностна квалификация „Подготовка на сержанти за
заемане длъжности в структурите на НАТО” - „Курс за главни сержанти” за
ориентиране за НАТО в Училището на НАТО, гр. Оберамергау,ФР Германия.
1.6. Към курс за длъжностна квалификация „Участие в операции по
поддържане на мира”- Курс „Операции по поддържане на мира” в Британския
тренировъчен център, гр. Вишков, Чехия.
1.7. Към курс за длъжностна квалификация „Участие на подразделения
в кризи различни от война” - „Курс по безопасност на морски/сухопътни
граници и контрол на бежанци” в Тренировъчния център по ОПМ, гр.
Килкис, Р Гърция.
1.8. Към курс за длъжностна квалификация „Информационни
технологии”:
1.8.1. „Курс за специалисти по информационни технологии” в
Тренировъчния център, Форт Гордън, Джорджия, САЩ.
1.8.2. „Курс по защита на цифрови информационни системи” във ВВБ
„Кийслър”, Мисисипи, САЩ.
1.9. Към курс за длъжностна квалификация „Длъжности,
изискващи военно звание „старшина” във ВВУБ „Г. Бенковски” – Долна
Митрополия” - „Курс за техник на вертолет” в Академия на ВВС на САЩ,
във ВВБ „Лакланд”, Тексас, САЩ.
1.10. Към курс за длъжностна квалификация „Главен сержант на
батальон” и военно звание „старшина” – курс за „Професионално военно
обучение в Академията на американските ВВС за подготовка на сержанти
„Кислинг” в Кайзерслаутерн, ФР Германия.
2. Към курс на обучение в учебните центрове на въоръжените сили
за придобиване на военно звание „младши сержант”.
2.1. „Курс за пехотинци” във Форт Бенинг, Джорджия, САЩ.
2.2. „Курс военни маневри и разузнаване” във Форт Бенинг,
Джорджия, САЩ.
2.3. “Курс за рейнджъри” (дейности по оцеляване в различни условия)
във Форт Бенинг, Джорджия, САЩ.
2.4. „Курс за войскови лидери” в Съвместния тренировъчен център по

въоръженията в Графенвьор, ФР Германия.
2.5. Курс „Войскови лидери във ВВС” в Училище за войскови лидери
на ВВС на САЩ, ВВБ “Рамщайн”, ФР Германия.
III. За приравняване на квалификацията, придобита във военни
училища, академии, колежи, центрове и бази в чужбина извън упоменатите в
„точки I и II”, към квалификацията получавана във ВА „Г. С. Раковски”,
висшите военни училища и професионален сержантски /старшински/
колеж, военнослужещите и цивилните служители да подават рапорт
/заявление/ до началника на ВА „Г. Раковски” или висшето военно училище.
1. Към рапорта /заявлението/ да се прилагат:
1.1. Копие на документа за придобита квалификация;
1.2. Копие на заповедта за командироване в чужбина;
1.3. Документи, удостоверяващи периода на обучение;
1.4. Изучавани дисциплини;
1.5. Хорариума от часове по дисциплини и оценките по тях.
2. Документите на кандидатите да се изпращат във ВА „Г. Раковски” и
висшите военни училища от съответната структура по личния състав със
съпроводително писмо.
IV. Началниците на ВА „Г. С. Раковски” и висшите военни училища
ежегодно със своя заповед да назначават комисия за разглеждане на
документите на кандидатите за приравняване на квалификацията, получена
в чужбина към квалификацията, получавана във ВА „Г. Раковски” и висшите
военни училища.
1. На комисиите да се възложат за изпълнява следните функции:
1.1. Да анализират представените документи за придобита
квалификация и другите документи, свързани с признаването й;
1.2. Да извършват експертна оценка на представените документи;
1.3. До 10 (десет) дни след провеждане на заседанието, да представят
протокол от заседанието на комисията и доклад със становище по
представените документи за приравняване на квалификацията.
2. При необходимост за участие в заседанията на комисиите да бъдат
привличани като експерти и консултанти представители от Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия.
V. Комисиите да проверяват автентичността на представените
документи, наличието на заповед на министъра на отбраната за изпращане на
лицето за обучение в чужбина и продължителност на обучението.
При необходимост комисиите да изискват представянето и на други
документи от значение за исканото приравняване.
VI. Комисиите да вземат решение за признаване или за отказ за
признаване на квалификацията на военнослужещ и цивилен служител.
Решенията на комисиите за признаване или за отказ за признаване на
квалификацията да се изпращат в дирекция „Управление на човешките
ресурси”. Становището за отказа да се мотивира писмено, като копие от него

да се връчва на лицето срещу подпис.
VII. Директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси” да
организира:
1. изготвянето на проект на министерска заповед за признаване на
квалификацията на съответните военнослужещи и цивилни служители.
2. изпращането на министерската заповед /препис-извлечение от нея/ в
съответната структура по управление на човешките ресурси (по личния
състав), която да връчи копие срещу подпис на заинтересованото лице.
VIII. Придобитото образование във военни училища, академии и
колежи в чужбина се признава при условията и по реда на „Наредбата за
държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и
завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища”, приета с
Постановление № 168 от 14.08.2000 г. на Министерски съвет.
IХ. В десетдневен срок след издаването на заповедта, директорът на
дирекция „Връзки с обществеността” да организира нейното публикуване в
Интернет-страницата на Министерството на отбраната и в АИС на
Българската армия.
Х. Отменям министерски заповеди № ОХ–494/04.08.2010 г., № ОХ–
613/04.10.2010 г., № ОХ–250/02.04.2012 г., № ОХ–356/22.05.2012 г., № ОХ–
758/30.10.2013 г. и № ОХ–715/16.10.2013 г. относно приравняване на
квалификацията, придобита във военни училища, академии и колежи в
чужбина, към квалификацията, която се получава във ВА „Г. С. Раковски”,
висшите военни училища и професионален сержантски /старшински/
колеж в Р. България.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на
дирекция „Управление на човешките ресурси”.

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
ВЕЛИЗАР ШАЛАМАНОВ

