
 
 

З А П О В Е Д 
НА 

НАЧАЛНИКА  НА  ВОЕННА  АКАДЕМИЯ  „Г. С. РАКОВСКИ” 
    25.03.2021 г.                         № СИ29-РД03-85                                гр. София 

СЪДЪРЖАНИЕ: Изменение на заповед на началника на Военна 
академия „Г. С. Раковски“ № СИ29-РД03-
31/01.02.2021 г. 

На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България, чл. 27, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Правилника за 
устройството и дейността на Военна академия „Г. С. Раковски” и решение 
на Академичния съвет, отразено в протокол № 4/24.03.2021 г., 

З А П О В Я Д В А М: 

1. В заповед № СИ29-РД03-31/01.02.2021 г. на началника на Военна 
академия „Г. С. Раковски“ точка 2 се отменя. 

2. Ръководителят на научна секция „Научна дейност, развитие на 
академичния състав и докторанти“ чрез писмо от началника на Военна 
академия „Г. С. Раковски“ до главния редактор на Държавен вестник да 
изпрати обява за публикуване на отмяна на обявения в Държавен вестник 
(бр. 12/12.02.2021 г., т. 713, стр. 235) конкурс за „доцент“ в област на 
висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 
9.1. Национална сигурност за цивилен служител в научна секция „Иновации 
и платформи в образованието и квалификацията“ – един.  

3. Тази заповед е неразделна част от Заповед на началника на Военна 
академия „Г. С. Раковски“ № СИ29-РД03-31/01.02.2021 г.  

Заповедта да се публикува във вътрешната електронна 
информационна мрежа на Военна академия „Г. С. Раковски“. 

 

Изпълнението на заповедта възлагам на директора на Институт за 
перспективни изследвания за отбраната. 

 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-
началника по учебната и научната част на Военна академия „Г. С. 
Раковски“. 

 

    
 НАЧАЛНИК НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 
 ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ДОКТОР          (П)       ГРУДИ АНГЕЛОВ 

 
 
 
 

ВОЕННА AКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 
1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82 
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