
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  

03.06.2020 г.                                № ОХ - 418                                      гр. София 

Съдържание:  Изменение и допълнение в МЗ № ОХ-620/08.08.2016 г. относно 

условията и реда за разработване и провеждане на изпитите за 

определяне на нивото на владеене на чужд език съгласно 

стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001. 

На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България, 

З А П О В Я Д В А М: 

I.В МЗ № ОХ-620/08.08.2016 г. относно условията и реда за разработване 

и провеждане на изпитите за определяне на нивото на владеене на чужд език 

съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 се правят 

следните изменения и допълнения: 

1.  В раздел I: 

1.1.  в т. 1 се създава нова подточка „д“: 

„д) във Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“ в гр. Долна 

Митрополия – по английски език.“; 

1.2.  в края на т. 4 „а“ се добавя: 

„- цивилни лица, които са докторанти във ВА „Г. С. Раковски“ и 

висшите военни училища и се обучават за нуждите на военно-образователната 

ни система; 

  - цивилни лица, които са студенти във ВА „Г. С. Раковски“ и висшите 

военни училища и се явяват на изпит по чужд език, различен от английски 

език.“; 

1.3.  в т. 4 се създава нова подточка „в“: 

„в) 100 (сто) лева за цялостен изпит и 50 (петдесет) лева за частичен 

изпит по английски език за цивилни лица, които са студенти във ВА „Г. С. 

Раковски“ и висшите военни училища.“ 

1.4. текстът на т. 6 се изменя така: 

„Постъпилите средства да се използват от ВА „Г. С. Раковски“, НВУ „В. 

Левски“ (департамент „Езиково обучение и физическа подготовка“, гр. Велико 

Търново и департамент „Чуждоезиково обучение“, гр. Шумен), ВВВУ „Г. 

Бенковски“ и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, както следва: 

а) за организиране на изпита в съответната военна образователна 

институция; 

б) за осигуряване на канцеларски материали; 

в) за транспорт за Екипа за сертифициране по английски език в рамките 

на населеното място (различно от гр. София), където се провежда изпитът по 

английски език.“; 

1.5. в т. 7 „в“ след текста „НВУ „В. Левски““ се добавя „ВВВУ „Г. 

Бенковски““; 

2.В раздел II: 



 2.1. в т. 3 „г“ след текста „т. 4 „б““ се добавя „и т. 4 „в““. 

 2.2. в т. 3 се създава нова подточка „д“: 

„д) цивилни лица, които са докторанти във ВА „Г. С. Раковски“ и 

висшите военни училища и се обучават за нуждите на военно-образователната 

ни система.“; 

2.3.  в края на т. 5 се добавя „независимо кога са се явявали на изпит, ако 

не са достигнали ниво 2222 по английски език.“. 

2.4.  точка „6“ става точка „6.1.“ и в края на текста й думата 

„специалности“ се заменя със „специализации“; 

2.5. Създава се нова точка 6.2. със следния текст: 

„6.2. Началникът на ВВВУ „Г. Бенковски“ ежегодно до 30 май да 

изпраща във ВА „Г. С. Раковски“, с копие до дирекция „Управление на 

човешките ресурси в отбраната“, предложенията за датите на провеждане на 

изпитите за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно 

стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 с курсантите-

випускници, цитирани в предходната т. 5, и списък с имената им по 

специализации.“; 

2.6.  в т. 22 след текста „НВУ „В. Левски““ се добавя „ВВВУ 

„Г. Бенковски““; 

3. В раздел V, в т. 10 след текста „НВУ „В. Левски““ се добавя „ВВВУ 

„Г. Бенковски““. 

4. В раздел VII: 

4.1.  в т. 13 след текста „STANAG 6001“ се добавя „на български 

граждани“; 

4.2.  добавя се нова т. 14: 

„14. Удостоверение за ниво на владеене на чужд език съгласно 

стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 на чуждестранни 

граждани се издава на английски, френски или друг език, различен от 

български: 

а) от ВА „Г. С. Раковски“ – за английски, руски, френски и български 

език; 

б) от НВУ „В. Левски“ – за гръцки, турски, румънски, сръбски, немски, 

френски и български език; 

в) от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – за руски език.“. 

5. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на 

Министерството на отбраната, както и в АИС на ръководния състав на 

Българската армия. 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 


