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З А П О В Е Д  
НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

26.11. 2009 год. № ОХ - 851 гр. София 

 

 

ОТНОСНО: Определяне на състава и функциите на българската част на 

Съвместната комисия, Изпълнителния комитет и 

подкомитетите по изпълнение на Споразумението между 

Правителството на Република България и Правителството на 

САЩ за сътрудничество в областта на отбраната. 

 

 

В изпълнение на решение на Министерския съвет на Република 

България № 878 / 12.11.2009 г. и на основание и чл.31, ал.1 от Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България, с цел създаване на 

организация по изпълнение на Споразумението между Правителството на 

Република България и Правителството на САЩ за сътрудничество в 

областта на отбраната и Споразуменията по неговото прилагане 

(Споразуменията), 

 

З А П О В Я Д В А М :  

 
1. Определям състава от българска страна на Съвместната 

комисия както следва: 

 

Съпредседател – Вицеадмирал Минко Славов Кавалджиев 

заместник-началник на отбраната.  

Секретар - Полковник Явор Антонов Матеев - началник на отдел 

„Съвместни съоръжения” в дирекция „Операции” в Щаба на отбраната.  

Членове: 

1) Генерал-майор Димитър Неделчев Димитров – първи 

заместник–началник на щаба по подготовката на Сухопътни 

войски. 

2) Бригаден генерал Стефан Динчев Янев - директор на 

дирекция „Политика за сигурност и отбрана". 

3) Архитект Яна Димитрова Савова – за главен директор на 

Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”. 

4) Нина Борисова Чебишева-Георгиева – за директор на 

дирекция „Правно-нормативна дейност”; 

5) Полковник Валентин Методиев Цветанов – заместник-

директор на дирекция „Операции” в Щаба на отбраната. 

2. Възлагам на съпредседателя на Съвместната комисия от 
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българска страна да: 

2.1.  Представя и защитава в Съвместната комисия позицията на 

българската страна по въпросите, свързани с прилагане на Споразуменията. 

2.2.  Ръководи дейността на Изпълнителния комитет и 

подкомитетите към Съвместната комисия. 

2.3.  Ръководи заседанията на Съвместната комисия. 

2.4.  Води кореспонденция и изисква официални писмени 

позиции от министерствата и ведомствата, чиито представители участват 

от българска страна в подкомитетите към Съвместната комисия. 

2.5.  Когато въпросът, предмет на разглеждане е от 

компетентността на няколко министерства или ведомства, отговаря за 

изготвянето на единна национална позиция. 

2.6.  След всяко заседание на Съвместната комисия да представя 

информация на министъра на отбраната относно обсъжданите въпроси и 

взетите решения. 

2.7.  Осъществява контрол на подготовката и провеждането на 

мероприятията включени в „План за съвместна българо-американска 

подготовка през 2010 г.”, изпълнението от българска страна на решенията 

на Съвместната комисия и мероприятията, свързани с прилагане на 

Споразуменията. 

 

3. Възлагам на секретаря на Съвместната комисия от българската 

страна да: 

3.1. Организира заседанията, подготвя и съхранява документите 

на Съвместната комисия.  

3.2. Подпомага технически и организационно дейността на 

съпредседателя и Съвместната комисия и организира взаимодействието 

между членовете на Съвместната комисия. 

3.3. Изготвя протоколи от заседанията на Съвместната комисия. 

3.4. Подготвя информация за текущото изпълнение на решенията 

и задачите на Съвместната комисия. 

3.5. Координира дейностите и срещите на Изпълнителния 

комитет и подкомитетите към Съвместната комисия и докладва на 

съпредседателя за тяхната дейност. 

3.6. Координира дейностите между и организира провеждането 

на работни срещи с участието на представители от структурите на 

Министерството на отбраната по чл.77, ал.2 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България, други ведомства и организации, 

Офиса на аташето по отбраната, Офиса за военно сътрудничество към 

посолството на САЩ и Европейското командване на силите на САЩ, 

свързани с изпълнение на Споразуменията. 

3.7. Докладва на съпредседателя за хода на подготовката и 

провеждането мероприятията включени в „План за съвместна българо-
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американска подготовка през 2010 г.”, изграждането и експлоатацията на 

съвместните съоръжения и изпълнението на решенията на Съвместната 

комисия. 

 

4. Членовете на Съвместната комисия от българска страна участват 

в нейната работа и изпълняват задачи в рамките на своята сфера на 

компетентност. 

 

5. Определям състава от българска страна на Изпълнителния 

комитет към Съвместната комисия, както следва: 

 

Ръководител -  Полковник Валентин Методиев Цветанов – 

заместник-директор на дирекция „Операции” в Щаба на отбраната. 

Секретар - Полковник Явор Антонов Матеев - началник на отдел 

„Съвместни съоръжения” в дирекция „Операции” в Щаба на отбраната.  

Членове:  

1) Росица Богомилова Димитрова - началник отдел „Двустранно 

и регионално сътрудничество” в дирекция „Политика за сигурност и 

отбрана”; 

2) Полковник Бисер Петров Калинов - началник на отдел „Бойна 

подготовка на войските” в Щаба по подготовка на СВ; 

3) Полковник Красимир Величков Кръстев – качалник на отдел 

„Подготовка  и използване на войските” в Щаба по подготовката на ВВС; 

4) Полковник Костадин Асенов Стойчев – началник отдел 

”Контрол и охрана” в служба „Военна полиция”; 

5) Милена Тодорова Маринова - началник на отдел 

„Международно право” в дирекция „Правно-нормативна дейност”; 

6) Представител от Държавна агенция „Национална сигурност”. 

 

6. Определям съставите от българска страна на подкомитетите към 

Съвместната комисия, както следва: 

 

6.1. Правен подкомитет 

 

Ръководител – Милена Тодорова Маринова - началник на отдел 

„Международно право” в дирекция „Правно-нормативна дейност”. 

Членове:  

1) полковник Атанас Иванов Милин - началника на отдел  

„Правно осигуряване на Българсктата армия” в дирекция „Правно-

нормативна дейност”;  

2) Станимира Димитрова Чюбатарова - началник отдел 

„Нормативно осигуряване на собствеността и инвестициите” в дирекция 

„Правно-нормативна дейност”; 
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3) Представител от Министерството на правосъдието;  

4) Представител от Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството; 

5) Представител от Министерство на енергетиката и икономиката 

и туризма; 

6) Представител от Министерство на вътрешните работи; 

7) Представител от Министерство на външните работи. 

 

6.2. Подкомитет  по трудовите правоотношения и персонал 

 

Ръководител – Представител от Министерството на труда и 

социалната политика. 

Членове: 

1) Станимира Димитрова Чюбатарова - началник отдел 

„Нормативно осигуряване на собствеността и инвестициите” в дирекция 

„Правно-нормативна дейност”; 

2) Полковник Тодор Цонев Дочев - началник сектор в дирекция 

„Управление на човешките ресурси”; 

3) Представител от Министерството на труда и социалната 

политика; 

4) Представител от Министерството на труда и социалната 

политика; 

5) Представител от Министерството на правосъдието; 

6) Представител от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по 

труда. 

 

6.3. Подкомитет по съвместни военни учения 

 

Ръководител - Полковник Румен Иванов Василев – заместник-

началник на управление „Съвместна подготовка” в СОК. 

Членове: 

1) Полковник Любомир Маринов Пеев - началник на отдел 

„Учения и симулации” в управление „Съвместна подготовка” в СОК; 

2) Полковник Любомир Петров Куртев – началник сектор 

„Учения, военни игри, симулации, полигони и анализ” в отдел 

„Подготовка  и използване на войските” в Щаба по подготовката на ВВС; 

3) Подполковник Христо Атанасов Атанасов – главен експерт в 

сектор „Учения и симулации” в отдел „Подготовка на войските и силите” в 

дирекция „Операции”; 

4) Подполковник Тони Христов Трифонов - началник на 

отделение в отдел "Бойна подготовка на войските" на Щаба по 

подготовката на Сухопътни войски; 

5) Капитан II-ри ранг Георги Кирилов Георгиев – главен експерт 
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в сектор „Тактически доктрини” в отдел „Подготовка  и използване на 

силите” в Щаба по подготовката на ВМС; 

6) Майор Красимир Радоев Далев – старши експерт в отдел 

"Бойна подготовка на войските" на Щаба по подготовката на Сухопътни 

войски; 

7) Майор Ивайло Евтимов Сотиров – главен инспектор в отдел 

„Контрол и охрана” в служба „Военна полиция”. 

 

6.4. Подкомитет по въпросите на недвижимото имущество и 

управление на недвижима собственост 

 

Ръководител - Инж. Емилия Траянова Цветкова – началник отдел 

„Инвестиционна политика” в Главна дирекция „Инфраструктура на 

отбраната”.  

Членове: 

1) Архитект Екатерина Димитрова Цанова – началник на сектор 

„Устройство на територията и проекти” в отдел „Инвестиционна 

политика” в Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”; 

2) Инж. Цветан Николов Славов – главен експерт в сектор 

„Устройство на територията и проекти” в отдел „Инвестиционна 

политика” в Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”; 

3) Инж. Славодилия Тодорова Ярмина – главен експерт в сектор 

„Собственост на държавните имоти” в отдел „Държавни имоти” в Главна 

дирекция „Инфраструктура на отбраната”; 

4) Подполковник Иван Ангелов Иванов – заместник-началник на 

сектор „Военна инфраструктура, противопожарна безопасност, 

придвижване и транспорт” в отдел „Логистика” на Щаба по подготовката 

на СВ; 

5) Подполковник Людмил Георгиев Тончев – главен експерт в 

сектор „Инженерно осигуряване, инфраструктура и противопожарна 

защита” в отдел „Логистика” на Щаба по подготовката на ВВС; 

6) Представител от Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството; 

7) Представител от Министерство на икономиката, енергетиката 

и туризма; 

8) Представител от Министерство на околната среда и водите; 

9) Представител от Министерство на земеделието и храните;  

10) Представител от Изпълнителна агенция по горите.  

 

 

 

 

6.5 Подкомитет по въпросите на околната среда 
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Ръководител – Представител от  Министерство на околната среда 

и водите.  

Членове: 

1) Полковник Дженко Петров Дженков - началник на „Центъра за 

наблюдение и контрол на радиационна, химическа, биологическа и 

екологическа обстановка” в СОК, той и главен еколог на БА; 

2) Подполковник Ивайло Божидаров Христов – главен експерт в 

отдел „ЯХБЗ и Е” в дирекция „Операции”; 

3) Представител от Министерство на околната среда и водите; 

4) Представител от Изпълнителна агенция по горите.  

 

6.6. Подкомитет по логистика 

 

Ръководител – Полковник Димитър Йорданов Тодоров – началник 

на сектор в отдел „Логистично планиране и анализ” в дирекция 

„Логистика”.   

Членове: 

1) Полковник д-р Николай Райчев Богданов – началник на отдел 

„Медицинско осигуряване” в дирекция „Логистика”; 

2) Подполковник Петър Георгиев Парашкевов – главен експерт в 

отдел „Логистично планиране и анализ” в дирекция „Логистика”; 

3) Майор Калин Евгениев Гайдаров - старши експерт в отдел 

„Логистика” в Щаба по осигуряване и поддръжка; 

4) Майор Симеон Стойчев Симеонов - старши експерт в отдел 

„Логистика” в Щаба по подготовката на СВ; 

5) Майор Емил Славчев Перчински - старши експерт в сектор 

„Материални средства” в отдел „Логистика” в Щаба по подготовката на 

ВВС. 

 

6.7. Подкомитет по въпросите на сигурността 

 

Ръководител – Подполковник Валентин Илиев Димитров – 

началник сектор в отдел „Криминален” в служба „Военна  полиция”. 

Членове: 

1) Майор Симеон Божанов Божанов – старши експерт в служба 

„Сигурност на Информацията”; 

2) Майор Диман Георгиев Георгиев – главен инспектор в отдел 

„Криминален” в служба „Военна  полиция”; 

3) Представител от Министерство на вътрешните работи; 

4) Представител от Министерство на вътрешните работи; 

5) Представител от Държавна агенция „Национална сигурност”. 

6.8. Подкомитет по финансови въпроси и облагане с данъци 
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Ръководител – Представител от Министерство на финансите.  

Членове: 

1) Полковник Петър Илиев Петров – началник на сектор 

„Бюджет” в отдел „Бюджет и финанси” в СОК;  

2) Лидия Николова Андрова - държавен експерт, дирекция 

„Финанси”; 

3) Представител от Министерство на финансите; 

4) Представител от Агенция „Митници”. 

 

6.9. Подкомитет по комуникационните и информационни 

системи 

 

Ръководител – Полковник Васил Георгиев Събински – държавен 

експерт в отдел „Концепции и оперативни способности” в дирекция  

„Комуникационни и информационни системи”  

Членове:  

1) Подполковник Иван Димитров Колев – главен експерт в отдел 

„Комуникационни мрежи и системи” в дирекция  „Комуникационни и 

информационни системи”  

2) Подполковник Сашо Валентинов Младенов – заместник 

началник сектор в отдел „Комуникационни и информационни системи” на 

Щаба по подготовката на СВ; 

3) Подполковник Сергей Стефанов Черногорски – заместник- 

началник на сектор в отдел „Комуникационни, информационни и  

навигационни системи ” на Щаба по подготовката на ВВС; 

4) Представител от Министерство на вътрешните работи. 

 

7. Ръководителите на Изпълнителния комитет и подкомитети от 

българска страна: 

7.1. Организират и председателстват срещите на Изпълнителния 

комитет и подкомитетите и представят на секретаря на Съвместната 

комисия копия от протоколите на срещите в срок до 5 работни дни  след 

провеждането им.  

7.2. Съхраняват протоколите от проведените срещи на 

Изпълнителния комитет и подкомитетите. 

 

8. При изпълнение на задълженията си по прилагане на 

Споразумението, съпредседателят и секретарят на Съвместната комисия, 

ръководителите и членовете на изпълнителния подкомитет и  

подкомитетите от структурите на Министерството на отбраната по чл.77, 

ал.2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, 

могат да контактуват пряко с представителите от американската страна по 
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въпроси от тяхната компетентност. 

 

9. Членовете на подкомитетите да участват в работата им и 

изпълняват задачи поставени от ръководителите на подкомитети в рамките 

на своята сфера на компетентност. 

 

10.  При невъзможност за участие на определените членове в 

работата на Съвместната комисия, Изпълнителния комитет и 

подкомитетите, съответните ръководители на структурите, от които те са 

излъчени, своевременно да осигурят техни заместници като писмено 

уведомят за това  секретаря на Съвместната комисия.  

 

Изпълнението на заповедта възлагам на заместник-началника на 

отбраната вицеадмирал Минко Кавалджиев. 

 

Контролът върху изпълнението на заповедта възлагам на    

заместник – министъра на отбраната Аню Ангелов. 

 

 

 

 

                           МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

 

 

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ 

 

 


