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ПРЕДГОВОР 
 
Стандартът определя общите положения в дейността по военна стандартизация, а така също целите, 
задачите и принципите, които се прилагат при създаването на военните стандарти. 
 
Този стандарт е първият от преработените военни стандарти с общо заглавие “ВОЕННА СТАНДАРТИЗАЦИЯ”.  

В този документ са отразени принципите на стандартизацията и правилата за работа, които са в 
съответствие с “Правила за работа по националната стандартизация. Част 1: Общи положения” на 
Българския институт за стандартизация, Закона за национална стандартизация, Д.В., бр. 88/2005, 
политиката по стандартизация на НАТО, международните организации по стандартизация ISO и IEC и 
европейските организации по стандартизация CEN и CENELEC.  
 
Използван е досегашния опит в работата по военна стандартизация на международно, национално и на 
ведомствено равнище. 
 
Въведени са изменения в Приложенията на стандарта и частични изменения в текста на някои от 
останалите точки, както и допълнения. 

Стандартът заменя ВС 0-1:2002 
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1 Обект и област на приложение 
 
Стандартът описва същността, организацията и дейността по военна стандартизация и определя целите, 
задачите и принципите при създаването и прилагането на Военните стандартизационни документи (ВСД) – 
Военни стандарти (ВС) и Военни технически спецификации (ВТС). Той определя единен ред за извършване 
на работата по военна стандартизация. Стандартът следва да се прилага и при разработването на 
отбранителни продукти, за ползването на правилата, изискванията, понятията, методите за изпитване и 
контрол, методите за проверка на средствата за измерване, както и за суровините, материалите, горивата и 
сглобените единици. 
 
2 Позоваване  
 
Този стандарт включва, чрез датирани и недатирани позовавания, предписания от други 
стандарти/документи. Тези позовавания са направени на съответните места в текста и 
стандартите/документите са изброени по-долу. Датирани позовавания, последващи изменения или 
преработени издания на тези стандарти/документи се прилагат за този стандарт, само когато те са 
включени в него чрез изменение или преработване. За недатирани позовавания са валидни последните 
издания на стандартите/ документите, включително изменения. 
  
БДС EN 45020:2007                   Стандартизация и свързаните с нея дейности. Речник на общите термини
БДС EN ISO/IEC 17050-1:2006 Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие на доставчика. 

Част 1: Общи изисквания 
БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие на

доставчика Част 2: Поддържаща документация 
БДС EN ISO 9000:2007               Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник 
ВС  0-2:2007                             Военна стандартизация: Построяване и изложение на заданията за  

разработване на военни стандарти. Съдържание и структура  на военните
стандарти и военните технически спецификации 

ВС 0-3:2007                              Военна стандартизация:  Ред  за  разработване на военни
стандартизационни документи 

 Правила за работа по националната стандартизация. част 1 Общи
положения. 

 Правила за работа по националната стандартизация. част 2 Организация на
дейността по стандартизация. 

 Правила за работа по националната стандартизация. част 3 Структура, 
съдържание и оформяне на българските стандарти. 

 
3 Термини и определения 
 
За целите на този стандарт се прилагат термините и определенията, дадени в Закона за националната 
стандартизация, ВС 0-2:2007,  ВС 0-3:2007, Правила за работа по националната стандартизация от Част 1 до 
Част 3, БДС ЕN 45020:2001 и БДС ЕN ISO 9000:2007, както и следните термини и определения: 
 
3.1 Военна стандартизация 
 
Дейност по създаване на военни предписания, които се отнасят за действителни или евентуални проблеми. 
Предписанията са за общо и многократно ползване, с цел да се постигне оптимален ред в дадена 
съвкупност от обстоятелства. 
 
         ЗАБЕЛЕЖКА 1: В частност тази дейност включва разработване, издаване и прилагане на военните 
стандарти. 
 
         ЗАБЕЛЕЖКА 2: Военната стандартизация дава предимства, изразяващи се главно в подобряване на 
пригодността на отбранителните продукти за повишаване на бойната готовност на армията, премахване 
пречките в търговията с тях за осигуряване на съвместимост с армиите на страните - членки на НАТО. 
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3.2 Отбранителен продукт 
 
Продукт, имащ отношение към създаването и поддържането на отбранителни способности: 
а) материален продукт (материален резултат от механична, ръчна или друга обработка, напр. механична 
машинна част и др.); 
б) нематериален продукт (нематериален от интелектуална дейност, напр. компютърна програма, речник и 
др.; 
в) услуги (транспорт, обучение и др.); 
г) продукти, които са резултат от непрекъснат технологичен процес (смазочни материали и др.). 
 
3.3 Стандартизация в Организацията на Северноатлантическия съюз /НАТО/ 
 
Разработването и прилагането на концепции, доктрини, процедури и модели с цел постигане и поддържане 
на съвместимост, взаимозаменяемост или унификация, необходими за достигне на изисканото ниво на 
оперативна съвместимост или оптимизиране на употребата на ресурси в оперативната, материалната и 
административната области. 
 
3.4 Оперативна съвместимост 
 
Способността да се работи ефективно при съвместно изпълнение на поставени задачи. 
 
3.5  Съвместимост 
 
Способността на продукти, процеси и услуги да се използват съвместно при определени условия, като се 
спазват съответните изисквания без да се предизвикват неприемливи взаимодействия. 
 
3.6 Взаимозаменяемост 
 
Способността на продукт, процес или услуга да бъде използван вместо друг за изпълнение на едни и същи 
изисквания. 
 
3.7 Военни стандартизационни документи(ВСД) 
 
Ведомствени стандартизационни документи, разработвани по установен от Министерството на отбраната 
ред.  
 
3.8 Военен стандарт (ВС) 
 
Военен стандартизационен документ, приет от Експертен технико-икономически съвет по военна 
стандартизация (ЕТИСВС) към МО, общодостъпен в рамките на МО и БА. 
 
3.9 Военна техническа спецификация (ВТС) 
 
Военен стандартизационен документ, определящ техническите изисквания, на които трябва да отговаря 
един продукт, процес или услуга. 
 
3.10 Стандартизационно споразумение на НАТО (STANAG) 
 
Нормативен документ, който представлява споразумение между няколко или всички страни-членки на 
НАТО, ратифициран на национално ниво, с цел цялостното или частичното му прилагане с или без резерви. 
 
3.11 Съюзна публикация на НАТО (AP) 
 
Стандартизационен документ на НАТО, разработен и одобрен от няколко или всички старни-членки на 
НАТО, на ниво възлагащ орган. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Съюзната публикация може да придобие задължителен характер на национално ниво, 
чрез ратификация на въвеждащото стандартизационно споразумение. 
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3.12 Процес на ратификация 
 
В стандартизацията на НАТО, декларация, посредством която страната-членка официално приема, с или без 
резерви, съдържанието на стандартизационно споразумение. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Процесът на ратификация на стандартизационните документи на НАТО се определя с отделен 
нормативен акт на министъра на отбраната. 
 
3.13 План по военна стандартизация 
 
План за работа на Органа по стандартизация (ОС) в МО, съставен като списък на текущите или 
предстоящите задачи по военна стандартизация. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Плановете могат да бъдат на различно равнище в структурите на ведомството.  
 
4 Същност на военната стандартизация 
 
Военната стандартизация определя съответстващите на съвременното равнище на развитие на науката и 
техниката оптимални норми, показатели, изисквания, правила, понятия и методи, които се използват при 
разработването, производството, експлоатацията, ремонта и съхраняването на отбранителните продукти. 
Военната стандартизация е широко понятие, което включва както създаването, на основата на общо 
съгласие, на военни стандарти и други документи по военна стандартизация и одобряването им от признати 
органи, така и доброволното им прилагане. 
Военната стандартизация се извършва на ведомствено и международно нива.  
Системата за военна стандартизация на Министерството на отбраната /МО/ включва военни 
стандартизационни документи, национални стандарти, международни и европейски стандарти и 
стандартизационни споразумения и съюзни публикации на НАТО, както и дейностите, свързани с тях. 
Политиката по военна стандартизация в Република България се осъществява от МО и се формира от Органа 
по стандартизация /ОС/ в МО. 
 
Интегрирането на военната стандартизация в националната и международната стандартизация се извършва 
чрез:  

- участие на представители на МО и Българската армия /БА/ в разработването на БДС в интерес на 
отбраната на страната, чрез работата им в техническите комитети по стандартизация на БИС /по- нататък 
технически комитети/; 

- участие на представители на МО и БА в работата на комитетите и /или работните органи на НАТО, 
както и в органите по стандартизация на Европейския съюз. 
 
5 Основни цели и задачи на военната стандартизация 
 
5.1 Основни цели на военната стандартизация 
 
5.1.1 Изграждане и поддържане на съвместима с принципите и методите на международните, европейските 
и националните изисквания и тези на НАТО, система по военна стандартизация. 
 
5.1.2 Осигуряване на постоянна бойна готовност и ефективност на отбранителните продукти, повишаване 
на техните бойни и експлоатационни свойства, чрез прилагане на стандартизирани принципи, методи и 
средства. 
 
5.1.3 Подобряване на условията за търговия с отбранителни продукти чрез повишаване на качеството им и 
премахване на пречките, породени от различията между националните изисквания и тези на НАТО и ЕС. 
 
5.2 Основни задачи на военната сандартизация 
 
5.2.1 Да стимулира поддържането на постоянно ниво на качеството, надеждност и ремонтопригодност на 
отбранителните продукти чрез осигуряване на приети с общо съгласие технически критерии и процедури за 
тяхното изпълнение.  
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5.2.2 Да осигурява съгласувана база за оценяване на отбранителните продукти, процеси или услуги  за 
юридически цели и договори. 
 
5.2.3 Да повишава оперативната съвместимост с армиите на страните членки на НАТО, 
взаимозаменяемостта и усъвършенстването на процесите и начините за работа, улеснявайки комуникациите 
и размяната на отбранителни продукти и услуги.  
 
6 Принципи на  военната стандартизация 
 
Военната стандартизация се основава на принципите на доброволност, публичност /ако други документи не 
изискват определено ниво на красификация/, равнопоставеност и общо съгласие на всички заинтересовани 
страни при разработването на военните стандарти. 
 
7 Видове стандартизационни документи 
 
7.1 Национални стандартизационни документи 
 
7.1.1 Български стандарти /БДС/: 
 
- български стандарт /БДС/ е стандарт, който е одобрен от Българския институт за стандартизация (БИС) и 
е общодостъпен; 
- българските стандарти се разработват на национално ниво или въвеждат европейски или международни 
стандарти. 
 
7.1.2  Български стандартизационни документи /СД/: 
 
- техническа спецификация, технически доклад, ръководства - разработени на национално ниво; 
- български стандартизационен документ, който въвежда техническа спецификация на CEN и CENLЕC, 
технически доклад на CEN и CENLЕC и ръководства на CEN и CENLЕC; 
- български стандартизационен документ, който въвежда техническа спецификация на ISO и IEC , 
технически доклад на ISO и IEC и ръководства на ISO и IEC . 
 
7.2 Стандартизационни документи на НАТО 
 
- стандартизационни споразумения /STANAGs/; 
- съюзни публикации /AРs/. 
 
7.3 Военни стандартизационни документи 
 
- военни стандарти /ВС/; 
- военни технически спецификации /ВТС/. 
 
8 Прилагане на ВСД 
 
8.1 Доброволност за прилагане 
 
ВСД се прилагат задължително само в случаите, когато съответствието е посочено чрез: 

а/ деклариране на съответствие на даден отбранителен продукт, процес или услуга; 
б/ включване като изискване към договор; 
в/ позоваване в нормативен акт; 
 г/ позоваване в техническа спецификация по Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

 
8.2 Проверка за съответствие 
 
ВСД следва да съдържа ясно указание, по какъв начин може да бъде проверено съответствието с неговите 
изисквания, т.е. чрез определяне на метод за изпитване или измерване. 
ВСД трябва да дава възможност проверката за съответствие да се извърши в еднаква степен от първа 
страна /доставчик, виж БДС EN ISO/IEC 17050-1:2006 и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006/, втора страна 
/купувач/ или от независима трета страна. 



Стр.8 
ВС  0-1 
 
Удостоверението от трета страна на съответствието с даден стандартизационен документ е услуга, която се 
предоставя по желание, но тя не трябва да се изисква задължително, когато се прилага доброволен ВСД.  
 
8.3 Договори 
 
8.3.1 Технически изисквания може да се определят в договор или в допълнителни споразумения към него. 
Съществуването на подходящи ВСД улеснява определянето на техническите изисквания в договора. 
ВСД или част от него, на който е направено позоваване в договор, става задължителен за страните по 
договора. 
 
8.3.2 ВСД могат да бъдат полезни при съставянето на договори за обществени поръчки. В такива случаи 
военните стандартизационни документи са необходими, за да се вземат под внимание такива фактори като: 

- съществуващи нива на защита в такива области като: здравеопазване, околна среда, безопасност; 
- допустима свобода за технологично развитие; 
- намаляване на пречките за съвместимост на съществуващите технически средства. 

 
8.4 Позоваване на ВСД 
 
8.4.1 Принцип на позоваването 
 
ВС и ВТС се позовават в документи /нормативни актове, договори, технически спецификации по ЗОП и др./ 
с цел да бъде избегнато включване на подробни технически предписания в текстовете им и дублиране на 
технически изисквания.  
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Позоваването се осъществява с пълното и точно изписване на абревиатурата, 
регистрационния номер и годината на регистрация на военния стандартизационен документ. 

/ ПРИМЕР: ВС 40077:1984; ВТС 107:2006/ 
 
8.4.2 Позоваване на ВСД в нормативни актове 
 
Позоваването на ВСД в нормативни актове се използва, за да се избегне включването на подробни 
технически предписания в тях.  
Създателите на нормативни актове имат право да отменят позоваването по всяко време и да го заменят с 
друго позоваване, или с включване на необходимите технически предписания в нормативния акт. 
Позоваването на ВСД в нормативен акт: 

а/ прави прилагането му задължително. ВСД или част от него, към която се отнася позоваването, 
трябва изрично да се спазва, т. е. текстът на военния стандартизационен документ престава да бъде 
доброволен, в контекста на нормативното изискване или  

б/ определя даден ВСД като средство за съответствие. 
Съответствието с него е един от начините за спазване на нормативното изискване. Всеки, който 

избира друг начин, трябва да докаже, че избраното алтернативно решение съответства на нормативния акт. 
 

8.4.3 Позоваване на ВСД в договори 
 
Даден ВСД може да представлява част от договор или приложение към него. Позоваването на подходящ 
ВСД улеснява формулирането на изискванията в договорите. Полезността на стандартите за уточняване на 
изискванията в договорите зависи от това, доколко тяхната област на действие покрива нуждите на 
страните по договора. Когато ВСД съдържа възможности за избор, той трябва да бъде направен при 
изготвянето на проекта за договор.  
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9 Организация, планиране, координиране на дейността по военна стандартизация в 
МО и БА  
 
9.1 Звена и органи, участващи в организацията, планирането и координирането на дейността 
по военна стандартизация  
 
9.1.1 Общи положения  
 
9.1.1.1 Министърът на отбраната ръководи дейността по военна стандартизация в МО и БА. 
 
9.1.1.2 Орган на министъра на отбраната по въпросите на военната стандартизация е Органът по 
стандартизация (ОС), в чийто задължения влизат планирането, организирането и координирането на тази 
дейност на ведомствено равнище. 
 
9.1.1.3 Дейността по военната стандартизация в МО и БА се осъществява в съответствие с ежегодно 
утвърждаван План по военна стандартизация. 
 
9.1.2 Основни задачи на ОС 
 
ОС планира, организира и координира дейностите по военна стандартизация в МО и БА като: 

а) организира обсъждането, предлага приемането и координира прилагането на нормативни 
документи, за реализиране и актуализиране на политиката на МО в областта на военната стандартизация; 

б) прави предложения за въвеждането на национални стандарти, свързани с дейността на МО и БА; 
в) методически ръководи процеса по разработване на ВСД, тяхното издаване, съхраняване  и 

разпространение; 
г) организира дейностите по ратификацията и разпространението на стандартизационни документи, 

осигуряващи прилагането на изискванията на НАТО в МО и БА; 
д) организира и координира дейността по стандартизация на военната терминология и приемането 

на превода на стандартизационните документи на НАТО; 
е) отговаря за изготвянето, съгласуването с членовете на на Експертния технико – икономически 

съвет по военна стандартизация (ЕТИСВС) към МО и изпълнението на Плана по военна стандартизация на 
МО и БА; 

ж) планира финансови средства за осигуряване на дейностите по военна стандартизация;  
и) предлага за отдаване в заповед на министъра на отбраната състава на ЕТИСВС към МО, 

Експертните технически комисии по военна стандартизация (ЕТКВС) към Генералния щаб (ГЩ) на БА и 
Видовете въоръжени сили, и Експертната техническа комисия по терминология (ЕТКТ), по предложения на 
упълномощените структури от МО и БА; 

й) съхранява STANAGs и APs на НАТО и други документи, необходими за прилагането на 
изискванията на НАТО и осигурява тяхното разпространение и достъп до тях; 

к) създава и поддържа база дани с ВСД; 
л) създава и поддържа база данни със стандартизационните документи на НАТО; 
м) създава и подържа информационно технологична (ИТ) стандартизационна система, електронни 

форуми (е-форуми) и електронни дневници (е-дневници);  
н) периодично подготвя, издава и разпространява до всички заинтересовани звена, Бюлетин с ВСД; 
п) периодично, на всеки четири месеца, подготвя, издава и разпространява, до всички 

заинтересовани звена, Каталог със стандартизационните документи на НАТО и утвърден от министъра на 
отбраната Бюлетин със стъндъртизационните споразумения на НАТО, ратифицарани от Р. България; 

р) координира процеса на разработване на стандартизационни документи, чрез участието на 
националните представители от МО и БА в ръководните и работни органи на структурите на НАТО; 

с) координира взаимодействието с БИС, чрез участие на представители на МО и БА в ТК на БИС; 
т) организира и ръководи прилагането на националния и международен опит в областта на 

стандартизацията чрез провеждането на работни срещи, курсове и семинари с участието на представители 
от МО и БА и други заинтересовани страни (Министерството на икономиката, БИС и търговските дружества). 

у) чрез свои представители участва в дейността на Комитета на НАТО по стандартизация (NCS), 
Агенцията на НАТО по стандартизация ( NSА ) и Конференцията по терминология (МСТС). 
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9.1.3 Експертен технико - икономически съвет по военна стандартизация (ЕТИСВС) към МО  
 
9.1.3.1 Общи положения 
 
9.1.3.1.1 ЕТИСВС е нещатен орган по въпросите на военната стандартизация към Министерството на 
отбраната. 
 
9.1.3.1.2 Той се създава по предложение на ОС, като състава му се обявява ежегодно в заповед на 
министъра на отбраната, след извършването на ежегодното разместване на кадровите военнослужещи от 
МО, БА и структурите на подчинение на министъра на отбраната. 
 
9.1.3.2 Основни задачи 
 
ЕТИСВС изпълнява следните основни задачи: 

а) разработва, предлага и приема основните направления за формиране и актуализиране на 
политиката в областта на военната стандартизация; 

б) разглежда и приема План по военна стандартизация на МО и БА, разработен на основата на на 
Плановете по военна стандартизация, изготвени от ЕТКВС към ГЩ на БА и Видовете въоръжени сили и го 
предлага за утвърждаване от заместник – министъра на отбраната, с правомощия в областта на военната 
стандартизация;  

в) организира съгласуването в правно отношение на стандартизационните документи; 
г) разглежда и приема окончателни проекти на ВС и ги подготвя за обявяване в заповед на 

министъра на отбраната; 
д) разглежда и приема окончателни проекти на ВТС, които се утвърждават от председателя на 

ЕТИСВС към МО; 
е) разглежда и приема предложения за ратификация на стандартизационни документи на 

Алианса; 
ж) разглежда и одобрява преводи на български език на стандартизационни документи на НАТО и 

предложения за актуализиране на одобрена военна терминология на Алианса; 
з) обобщава резултати от прегледа на стандартизационните документи и подготвя решение за 

отмяна, обявяване за остарели или промяна на нивото на класификация на същите; 
и) разглежда и приема списък на представителите на МО и БА в техническите комитети на БИС; 
й) одобрява „Правила за работа и задачи на ЕТК по терминология”. 

 
9.1.3.3 Структура  на ЕТИСВС  

 
Структурата  на ЕТИСВС  се състои от председател, секретар и членове.  
 
9.1.3.3.1 Председател на ЕТИСВС 
 
За председател на ЕТИСВС се определя ръководителя на ОС.  
 
Председателят на ЕТИСВС: 

а) създава организация за провеждането на заседанията на ЕТИСВС, като писмено уведомява 
неговите членове не по-късно от 10 дни от датата на провеждането на заседанието; 

б) организира изпълнението на основните задачи на ЕТИСВС, съгласно т. 9.1.3.2; 
в) организира отчитането на дейността на ЕТИСВС пред заместник-министъра на отбраната, с 

правомощия в областта на военната стандартизация;    
г) организира взаимодействието с други съвети, създавани със заповед на министъра на отбраната, 

по въпросите на военната стандартизация. 
 
9.1.3.3.2 Секретар на ЕТИСВС 
 
За секретар на ЕТИСВС се определя  началника на отдела от състава на ОС, отговарящ за въпросите по 
военната стандартизация.  
 
Секретарят на ЕТИСВС: 

а) участва в организацията на дейността по провеждането на заседанията на ЕТИСВС; 
б) изготвя протокол от всяко заседание на ЕТИСВС и разпространява до членовете на Съвета; 
в) участва в организацията на дейността за изпълнението на основните задачи на ЕТИСВС, съгласно 

т. 9.1.3.2; 
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г) изготвя отчет за работата на ЕТИСВС през календарната година;    
д) участва в осъществяването на взаимодействието с други съвети, създавани със заповед на 

министъра на отбраната, по въпросите на военната стандартизация. 
 
9.1.3.3.3 Членове на ЕТИСВС: 
 
За членове на ЕТИСВС се включват: 
 - представители на структурите на МО и тези, непосредствено подчинени на министъра на отбраната; 
 - председателите на ЕТКВС към ГЩ на БА, към Щабове на видовете въоръжени сили и ЕТКТ; 
 - представители на Военна академия “Г.С.Раковски” и висшите военни учебни заведения. 
По решение на Председателя на ЕТИСВС могат да бъдат привличани в работата на Съвета, съгласувано с 
преките им ръководители, представители на други административни звена и организационни структури от 
МО, БА  и експерти от структури, външни на МО. 
 
Членовете на ЕТИСВС: 

а) участват в заседанията на ЕТИСВС; 
б) участва в изпълнението на основните задачи на ЕТИСВС, съгласно т. 9.1.3.2; 
в) писмено делегират правата си на упълномощени от тях лица, когато са служебно, здравословно 

или лично възпрепятствани. 
 
9.1.3.4 Решенията на ЕТИСВС се вземат с явно гласуване, с мнозинство от присъстващите на заседанията. 
 
9.1.4 Експертни технически комисии по военна стандартизация (ЕТКВС) 
 
9.1.4.1 Общи положения 
 
9.1.4.1.1 ЕТКВС се създават като нещатни работни органи в областта на военната стандартизация към ГЩ 
на БА и към Видовете въоръжени сили. 
 
9.1.4.1.2 Предложения за състава на ЕТКВС се правят от упълномощените структури към ГЩ на БА и 
Видовете въоръжени сили пред ОС, в определените за целта срокове. 
 
9.1.4.1.3 Съставът на ЕТКВС се обявява за всяка следваща година в заповед на министъра на отбраната.  
 
9.1.4.2 Основни задачи 
 
ЕТКВС изпълняват следните основни задачи: 

а) Ежегодно, до 15 ноември, изготвят План по военна стандартизация за следващата година; 
б) В съответствие с утвърдения План по военна стандартизация ЕТКВС:  
- организират разработването на нови военни стандартизационни документи, като разглеждат и 

приемат окончателните им проекти; 
- организират ратификацията и прилагането на ратифицираните стандартизационни документи на 

НАТО, осигуряващи прилагането на изискванията на Алианса  в МО и БА; 
- организират преразглеждането на действащи военни стандартизационни документи. 
в) подпомагат ръководителите на структурите от ГЩ на БА и Видовете въоръжени сили при 

номинирането на представители в ТК на БИС; 
г) подпомагат ръководителите на структурите от ГЩ на БА и Видовете въоръжени сили при 

номинирането на представители в работните органи на NSО; 
 
9.1.4.3 Структура на ЕТКВС 
 
9.1.4.3.1 Общи положения 
 
Структурата  на ЕТКВС се състои от председател, секретар и членове. 
 
9.1.4.3.2 Председател на ЕТКВС 
 
За председател на ЕТКВС се определя представител от структурата, в чийто правомощия е определено 
управлението на съответната сфера от дейности по военна стандартизация. 

 
Председателят отговаря за: 
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а) прилагането на политиката на МО в областта на военната стандартизация в работата на 
комисията; 

б) изготвянето  и изпълнението на Плана по военна стандартизация на ЕТКВС; 
в) ефективността и организацията на работата на ЕТКВС; 
г) координацията на дейността на ЕТКВС с тази на другите комисии;  
д) подписва всички официални документи от името на ЕТКВС; 
е) ръководството на  заседанията на ЕТКВС; 
ж) координацията и контрола на дейностите на работните групи, сформирани за разработване на 

ВСД. 
 
9.1.4.3.3 Секретар на ЕТКВС 
 
За секретар на ЕТКВС се  определя представител на ОС. 
 
Секретарят отговаря за: 

а) организирането на дейността на ЕТКВС; 
б) периодичното представя актуална информация на ЕТКВС за реализацията на политиката в 

областта на военната стандартизация; 
в) координацията на процеса на съгласуване и приемане на ВСД и на процедурата за ратификация;  
г) координацията на планирането на работата на ЕТКВС; 

 
9.1.4.3.4 Членове на ЕТКВС 
 
За членове на ЕТКВС се определят:  

а) национални представители от съответните работни групи  и /или комитети на НАТО; 
б) представители на МО в техническите комитети към БИС; 
в) експерти от съответните структури. 

 
Членовете на ЕТК: 

а) участват в заседанията на ЕТКВС; 
б) участват в процеса на ратификация на стандартизационните документи на Алианса и в процеса 

на разработването на ВСД; 
в) предоставят актуална информация за дейността на работните органи на Алианса, в които 

участват. 
г) предоставят актуална информация за работата в ТК на БИС. 

 
9.1.5 Експертна техническа комисия по терминология (ЕТКТ) към  ЕТИСВС към МО 
 
9.1.5.1 Общи положения 
 
9.1.5.1.1 ЕТКТ е нещатен работен орган към ЕТИСВС към МО. 
 
9.1.5.1.2 Правилата за реализиране на политиката на МО в областта на стандартизация на терминологията 
се определят с нормативен акт на министъра на отбраната. 
 
9.1.5.1.3 Съставът на ЕТКТ се формира по предложение на структурите от МО, ГЩ на БА и Щабовете на 
видовете въоръжени сили и се обявява ежегодно в заповед на министъра на отбраната. 
 
9.1.5.2 Основни задачи 
 
ЕТК по терминология изпълнява следните основни задачи: 

а) разглежда и съгласува в терминологично отношение извършените преводи на стандартизационни 
документи на НАТО и ги представя на ЕТИСВС към МО за одобряване; 
б) представя на ЕТИСВС към МО за одобряване само стандартизационни документи, при превода на 
които е използвана одобрена българска военна терминология; 
в) разглежда и съгласува одобрената терминология от Конференцията по терминология към Агенцията 
на НАТО по стандартизация ( МСТС ) и определя правилния й превод на български език; 
г) при възникване на предложения, в хода на съгласувателния процес, за изменения на терминология 
на НАТО, изпраща до МСТС получените коментари; 
д) представя за одобряване на ЕТИСВС към МО преведената на български език одобрена терминология 
на НАТО; 
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е) извършва преглед и актуализира българския превод на съюзните публикации на НАТО ААР-6 “Речник 
на термините и дефинициите в НАТО (английски и френски)”и ААР-15 “Речник на съкращенията, 
използвани в документите и публикациите на НАТО”; 
ж) изготвя “Правила за работа и задачи на ЕТК по терминология” и ги представя на ЕТИСВС за 
одобряване и утвърждаване от председателя на ЕТИСВС. 

 
9.1.5.3 Структура на ЕТКТ 
 
Структурата на ЕТК по терминология се състои от председател, секретар и членове. 
 
9.1.5.3.1 Председател на ЕТКТ 
 
За председател на ЕТКТ се определя началник на сектор от ОС, отговарящ за въпросите по военната 
стандартизация.  
 
9.1.5.3.2 Секретар на ЕТКТ 
 
За секретар на ЕТКТ се определя представител от ОС.  
 
9.1.5.3.3 Членове на ЕТКТ 
 
ЕТКТ включва представители от следните структури: 

- административни звена от МО; 
- управления и структури към ГЩ на БА; 
- Щабове на видовете въоръжени сили; 
- Военно-медицинска академия. 

 
За членове на ЕТКТ се определят експерти, които отговарят на следните изисквания: 

- да притежават сертификат за владеене на английски език съгласно STANAG 6001 за ниво 2222/3333; 
- да са специалисти в определена военна област или филолози (английски/френски/български език); 
- по възможност да са национални представители в работни групи на НАТО, разработващи 

стандартизационни документи. 
 
9.1.6 Работни групи (РГ) за разработване на ВСД 
 
9.1.6.1 РГ се създават за разработване на ВСД, заявени в Плана по военна стандартизация на МО и БА. 
 
9.1.6.2 РГ се създават от структурите, заявили необходимостта от разработване/актуализиране на ВСД, със 
заповед на съответния ръководител. 
 
9.1.6.3 Дейността на РГ се организира и координира от ръководител, избран между специалистите, 
влизащи в състава й. 
 
9.1.6.4 РГ разработва ВСД в съответствие с ВС 0-2:2007 и ВС 0-3:2007. 
 
9.2 Планиране на дейността по военна стандартизация 
 
9.2.1 План по военна стандартизация на МО и БА  
 
9.2.1.1 Общи положения 
 
Дейността се планира и осъществява, съгласно ежегодно утвърждаван План по военна стандартизация на 
МО и БА. 
 
Основен приоритет при съставянето на Плана по военна стандартизация на МО и БА е актуализирането на 
нормативна база, с която да се постигне: 

а) съвместимост с националната стандартизация, уредена със Закона за национална 
стандартизация; 

б) максимално практическо използване на националните стандартизационни документи в процеса 
на разработване на отбранителни продукти, както и на процеси и услуги с военно приложение; 
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в) постигане на оперативна съвместимост, взаимозаменяемост и унификация в материално - 
техническата, оперативната и административната области с останалите страните - членки на  НАТО. 

 
9.2.1.2 Структура на План по военна стандартизация на МО и БА 
 
9.2.1.2.1 Структурата на Плана по военна стандартизация на МО и БА в най-общия случай има следните 
раздели: 

а) Раздел първи: Преработване на военни стандартизационни документи, промяна на нивото на 
класификация на информацията, обявяване за “остарели” или отмяна (със/без замяна); 

б) Раздел втори: Разработване на военни стандартизационни документи; 
в) Раздел трети: Ратифициране на стандартизационни документи на НАТО; 
- Стандартизационни документи на НАТО, необходими за изпълнение на Целите на въоръжените 

сили; 
- Стандартизационни документи на НАТО, необходими за изпълнение на Проектите за 

модернизация; 
 
9.2.1.2.2 Оформянето ма Плана по военна стандартизация на МО и БА се извършва, съгласно Приложение 
А. 
 
9.2.1.2.3 Разработването на проекта на Плана по военна стандартизация на МО и БА се извършва от ОС на 
базата на утвърдените Планове по военна стандартизация на ЕТКВС и предложения от структурите от МО и 
структурите, подчинени на министъра на отбраната. 
 
9.2.1.2.4 Проекта на Плана по военна стандартизация на МО и БА се представя за разглеждане и приемане 
на заседание на ЕТИСВС, като при положително решение ОС го предлага за утвърждаване от заместник-
министъра на отбраната, с правомощия в областта на военната стандартизация. 
 
9.2.1.2.5 Допълнително възникнали през годината дейности по ратификация на обнародвани 
стандартизационни документи на НАТО и разработване/преглед на ВСД, се организират от ОС, на базата на 
писмено предложение на ръководителите на структури от МО и БА. 
 
9.2.1.3 Ред за разработване и утвърждаване на План по военна стандартизация на МО и БА 
 
9.2.2 Планове по военна стандартизация на ЕТКВС 
 
9.2.2.1 Общи положения 
 
9.2.2.1.1 ЕТК работят по ежегодно утвърдени Планове по военна стандартизация.  
 
9.2.2.1.2 Плановете по военна стандартизация на ЕТКВС за всяка календарна година се разработват в края 
на предходната година, в определените от МО срокове, и представляват съставна част от утвърдения План 
по военна стандартизация на МО. 
 
9.2.2.1.3 Плановете по военна стандартизация на ЕТКВС се утвърждават съответно от заместник-началника 
на ГЩ на БА с правомощия в областта на военната стандартизация и от командващите на видовете 
въоръжени сили.  
 
9.2.2.2 Структура на  плановете по военна стандартизация на ЕТКВС 
 
9.2.2.2.1 Плана по военна стандартизация  на ЕТКВС се оформя, съгласно Приложение А. 
 
9.2.2.3 Ред за разработване и утвърждаване на Плановете  по военна стандартизация на ЕТКВС 
 
9.2.2.3.1 Ежегодно, в определен от МО срок, ЕТКВС изготвя проект на План по военна стандартизация и 
мотиви, обосноваващи необходимостта от предложените задачи и го представя за утвърждаване на, съгл. т. 
9.2.2.1.3. 
 
9.2.2.3.2 Утвърдените Плановете по военна стандартизация на ЕТКВС се изпращат на ОС за изготвяне на 
проект на Плана по военна стандартизация на МО и БА. 
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9.3 Взаимоотношения на МО с външни звена, органи и организации по въпросите на военната 
стандартизация  
 
9.3.1 Общи положения 
 
Взаимоотношенията на МО с външни звена, органи и организации по въпросите на военната стандартизация 
се осъществява от ОС.  
 
9.3.2 Взаимоотношения с БИС 
 
9.3.2.1 Общи положения  
 
9.3.2.1.1 Връзката с БИС се осъществява чрез доброволното и равноправно участие на представители от 
структурите от МО и БА в неговите технически комитети (ТК).  
 
9.3.2.1.2 Ежегодно, след обявяването на списъка на регистрираните ТК, ОС уведомява заинтересованите 
структури на МО и БА за активните ТК и тяхната област на стандартизация. 
 
9.3.2.1.3 Структурите от МО и БА, след оценка за техническата целесъобразност, правят предложение пред 
ОС за необходимостта от участие на техни представители в работата на ТК към БИС. 
 
9.3.2.1.4 Изготвеният от ОС поименен списък с представителите за участие в ТК към БИС се внася в 
ЕТИСВС за разглеждане и вземане на решение. 
 
9.3.2.1.5 Одобреният списък на представители на МО и БА в ТК към БИС се обявява ежегодно със заповед 
на министъра на отбраната.  
 
9.3.2.2 Дейности на представителите на МО и БА в ТК към БИС 
 
Представителите на МО и БА в ТК към БИС:  

а) провеждат политика, която е в интерес на отбраната на страната; 
б) след всяко заседание на ТК, информират ОС за резултатите от своето участие и за достигнатия 

етап на разработване на националните стандартизационни документи, които представляват интерес за МО 
и БА; 

в) предоставят на ОС работни документи и копия от приетите БДС в съответния ТК, при спазване на 
авторските права и праватата за разпространение  на БИС; 

г) при невъзможност да продължат персоналното си участие в работата на ТК, уведомяват ОС, който 
своевременно определя техен заместник; 

г) участват в е-форума и попълват е-дневника на представителите на МО и БА в съответните ТК на 
БИС. 
 
9.3.2.3 Взаимоотношения на ОС с ТК към БИС 
 
Органът по стандартизация: 

а ) създава и поддържа база данни с наименованията на ТК, участниците в тях и обобщена 
информация за дейността им; 

б ) изготвя становища и съгласува проектите на стандартизационните документи, разработени от 
ТК, имащи отношение за отбранителната способност на страната; 

в ) планира финансирането на участието на представителите в ТК, като необходимите за това 
средства се заявяват ежегодно пред финансовите органи на МО; 

г)  създава и поддържа е-форум и е-дневник на представителите на МО и БА в ТК на БИС. 
 
9.3.3 Взаимоотношения на МО с други организации и юридически лица в областта на военната 
стандартизация  
 
9.3.3.1 Предмета, вида и начините на взаимоотношенията между структурите на МО и БА с други 
организации и юридически лица (по смисъла на Търговския закон)  в областта на военната стандартизация 
се регламентират със заповеди на министъра на отбраната. 
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9.3.3.2 Тези взаимоотношения се изразяват преимуществено в методическото ръководство на ОС в МО при 
разработване на ВС и ВТС, както и такива от националната стандартизация, които имат приложение  в 
отбранителната способност на страната.  
 
9.3.4  Взаимоотношения с Организацията на НАТО по стандартизация (NSO) 
 
9.3.4.1 Целта на тази дейност е създаването на условия за провеждане на политиката в областта на 
военната стандартизация и оптимизиране на процедурата по планиране, участие и отчет на дейността на 
националните представители в работните органи на NSO в съответствие с националните и ведомствени 
приоритети. 
 
9.3.4.2 Дейността по организация и координиране на участие на националните представители от МО и БА в 
органите на NSO – Комитета на НАТО по стандартизация (NCS), Агенцията на НАТО по стандартизация 
(NSA) и Конференцията по терминология (МСТС) се осъществява от ОС. 
 
9.3.4.3 Ръководителят на ОС е старши национален представител от столицата в Комитета на НАТО по 
стандартизация (NCS). 
 
9.3.4.4 При реализирането на целта се изпълняват следните основни задачи: 

а) координиране на участието на националните представители в мероприятията на работните 
органи на NCS, NSA и МСТС; 

б) предоставяне на актуална информация от националните представители на МО и БА в работни 
органи на NCS, NSA и МСТС, за достигнатия етап на разработване на стандартизационните документи, както 
и за определяне на национална позиция по промени в политиката на Алианса в тази област; 

в) правилно и ефективно организиране на процеса на ратификация; 
г) поддържане и осъвременяване на съществуващата база – данни със стандартизационните 

документи на НАТО (включително статус на документите, състояние, разработваща група и др.); 
д) предоставяне на експертна информация, необходима на представителите на МО и БА в ТК към 

БИС при разработването на Български държавни стандарти в интерес на отбраната на страната; 
е) реализиране и координиране на процеса на стандартизация на терминологията; 
ж) осигуряване на единодействие в процеса на участие в съвместни проекти на NSA с други 

структури на НАТО. 
и) създаване и поддържане на  е-форум и е-дневник на националните представители на МО и БА в 

работните органи на NCS, NSA и MCTC. 
 
9.3.4.5 Планиране на участието на националните представители в мероприятията на NCS, NSA и МСТС се 
осъществява на основата на предложенията на ръководителите на заинтересованите структури от МО и БА, 
на базата на Работната програма на NSA за календарната година. 

Участие на националните представители в мероприятията се съгласува с ръководителя на ОС от 
гледна точка на национални приоритети и ресурсни възможности. 

Списъка с националните представители на МО и БА в работните органи на NCS и NSA, както и 
утвърдените за финансиране мероприятия за календарната година се изпраща да ръководителя на 
структурата от МО с правомощия за организиране и координиране на дейността на националните 
представители и Постоянната делегация на Р. България към НАТО. 

 
9.3.4.6 Националните представители заявяват участието си в мероприятие на работните органи на NCS, 
NSA и МСТС на базата на Работната програма на NSA за календарната година, след получаване на покана за 
участие. Изготвената, съгласно действащите министерски заповеди в МО, докладна записка се съгласува и 
от ръководителя на ОС. 

Ако в програмата/дневния ред на мероприятието се изисква представяне на национална позиция по 
определени въпроси, същата се изготвя от националния представител. Когато проблемът е свързан с 
дейността и на други организационни структури на МО и БА, изготвящият националната позиция изисква 
становище от тях, което вписва при получаването му. Така изготвения документ се съгласува с ОС и 
представя за утвърждаване, както следва: 

- от ръководителя на структурата от ГЩ на БА, с правомощия за организиране и координиране на 
дейността на националнитите представители от ГЩ на БА и Щабовете на видовете въоръжени сили; 

- от ръководителя на структурата МО, с правомощия за организиране и координиране на дейността 
на националнитите представители от МО. 

Копие от утвърдената национална позиция се изпраща в ОС. 
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Ако в програмата/дневния ред на мероприятието не се изисква представяне на национална позиция 

по определени въпроси, националния представител изготвя становище по въпросите от дневния ред и го 
съгласува с ръководителя на ОС, заедно с Докладната записка. 
 
9.3.4.7 До десет дни след провеждане на заседанието на работния орган на NCS, NSA и МСТС 
националният представител изпраща в ОС копие от доклада за участие. 

В доклада се включва и информация за статуса на разгледаните по време на заседанието 
стандартизационни документи, като следва: 

- стандартизационни документи, за които предстои ратификация; 
- стандартизационни документи, оттеглени от ратификация; 
- отменени стандартизационни документи. 

Включват се и представените по време на заседанието нови моменти в политиката на НАТО по 
стандартизация, както и и разгледаните и приети по този повод планиращи и регламентиращи документи. 

 Националните представители участват в  е-форума и попълват е-дневника на представителите на 
МО и БА в работните органи на NCS, NSA и MCTC.  
 
9.3.4.8 При налагаща се промяна на националните представители в работните органи на NSA, 
ръководителите на структури от МО, БА и др. писмено уведомяват ръководителя на ОС, като предлагат 
заместници. 

Съгласуваният от ръководителя на ОС списък с промените се изпраща до ръководителя на 
структурата от МО, с правомощия за организиране и координиране на дейността на националните 
представители от МО и Постоянната делегация на Р. България към НАТО. 
 
9.3. 5 Обучение на специалисти 

 
9.3.5.1 Целта на обучението на специалисти по военна стандартизация е осигуряване на изпълнението на 
изискванията, за заеманата длъжност. 
 
9.3.5.2 ОС организира обучението на специалисти, участващи в процеса по военна стандартизация, както 
следва: 
а) Членовете на ЕТИСВС към МО, ЕТКВС към ГЩ на БА и Щабовете на видовете въоръжени сили и ЕТКТ; 
б) Представителите на МО и БА в техническите комитети към БИС; 
в) Националните представители на МО и БА в работните органи на НАТО; 
г) Членовете на работните групи, определени за разработване на ВСД; 
д) Членовете на програмни екипи, за реализиране на Проектите за модернизация на въоръжените сили; 
е) Други (представители на национални органи и организации и на търговски дружества). 
 
9.3.5.3 ОС организира обучението посредством следните методи: 
а) краткосрочни курсове, организирани и водени от: 
- специалисти от ОС; 
- ВА “Г. С. Раковски” и висшите военни училища 
- външни организации – БИС, Министерство на икономиката и др. 
б) работни срещи със специалисти на национално и международно ниво; 
в) семинари и конференции. 
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Приложение А 

( основно ) 
 

ПЛАН ПО ВОЕННА СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
 

УТВЪРЖДАВАМ: 
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА,  
С ПРАВОМОЩИЯ В ОБЛАСТТА НА ВОЕННАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
 
___________________ /........................../ 

 
____.____._______ 

 

П Л А Н 
ПО ВОЕННА СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 
И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ 

ЗА .............. ГОДИНА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. А.1 – ЛИСТ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЛАН ПО ВОЕННА СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
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Фиг.А.2 – ЛИСТ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЛАН ПО ВОЕННА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ЕТКВС 

УТВЪРЖДАВАМ: 
ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЩ НА БА, 
С ПРАВОМОЩИЯ В ОБЛАСТТА НА ВОЕННАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
(КОМАНДВАЩ НА ВИДА ВЪОРЪЖЕНА СИЛА),  
___________________ /........................../ 

 
____.____._______ 

 

П Л А Н 
ПО ВОЕННА СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

НА ЕТКВС КЪМ ГЩ НА БА  
(НА ЕТКВС КЪМ ВИДА ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ) 

ЗА .............. ГОДИНА 
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ЦЕЛ:  
 

ЗАДАЧИ: 1. ........................................ 

2. ........................................ 

3. ......................................... 

Фиг. А.3 - СТРУКТУРА НА ПЛАНА 
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1. ПРОЦЕС НА ПРЕГЛЕД НА ВОЕННИТЕ СТАНДАРТИЗАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕРАБОТВАНЕ, ПРОМЯНА НА НИВОТО 
НА КЛАСИФИКАЦИЯ, ОБЯВЯВАНЕ ЗА “ОСТАРЕЛИ” ИЛИ ОТМЯНА (СЪС/БЕЗ ЗАМЯНА). 
 

ПРЕГЛЕД 

ОТМЯНА 
№ 
ПО 
РЕД 

НОМЕР НА 
СТАНДАРТИЗАЦИОННИЯ 

ДОКУМЕНТ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
СТАНДАРТИЗАЦИОННИЯ 

ДОКУМЕНТ 
ЗА  

ПРЕРАБОТВАНЕ 

ПРОМЯНА НА 
НИВОТО НА 
КЛАСИФИКА

ЦИЯ 

ОБЯВЯВАНЕ 

ЗА ОСТАРЯЛ със 
замяна

без 
замяна 

        

        

        

        

        
 
 
 
2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ВОЕННИ СТАНДАРТИЗАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ. 
 
№ 
ПО 
РЕД 

НАИМЕНОВАНИЕ НА СТАНДАРТИЗАЦИОННИЯ 
ДОКУМЕНТ 

ЗАМЕНЯ ЛИ ДРУГ СТАНДАРТИЗАЦИОНЕН 
ДОКУМЕНТ? 

С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
КАКВА ДЕЙНОСТ 

(ДОКУМЕНТ) Е СВЪРЗАН? 

    

    

    

    

    
 
 
 

Фиг. А.4 - СТРУКТУРА НА ПЛАНА 
 



Стр.22 
ВС  0-1 
 
3. РАТИФИКАЦИЯ НА СТАНДАРТИЗАЦИОННИТЕ ДОКУМЕНТИ НА НАТО. 
 
3.1 СТАНДАРТИЗАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ НА НАТО, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ. 
 

№ 
ПО 
РЕД 

НОМЕР 
НА 

STANAG 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБОСНОВКА НА 
НЕОБХОДИМОСТТА ОТ 

РАТИФИКАЦИЯ 
С изпълнението на каква дейност 

(документ) е свързан 

ЦЕЛ НА 
ВЪОРЪЖЕНИТЕ 

СИЛИ 

ПЕРИОД ЗА 
РАТИФИКА-

ЦИЯ 
(Календарен 
месец) 

КАКЪВ 
ВЕДОМСТВЕН 
НОРМАТИВЕН 
ДОКУМЕНТ ЩЕ 

БЪДЕ 
РАЗРАБОТЕН  

       
       
       
 
3.2 СТАНДАРТИЗАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ НА НАТО, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ. 
 

№ 
ПО 
РЕД 

НОМЕР 
НА 

STANAG 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБОСНОВКА НА 
НЕОБХОДИМОСТТА ОТ 

РАТИФИКАЦИЯ 
С изпълнението на каква дейност 

(документ) е свързан 

ЦЕЛ НА 
ВЪОРЪЖЕНИТЕ 

СИЛИ 

ПЕРИОД ЗА 
РАТИФИКАЦИЯ

(Календарен 
месец) 

НОМЕР И 
НАИМЕНОВАНИЕ 
НА ПРОЕКТА ЗА 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 

       
       
       
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕКСПЕРТНИЯ ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ СЪВЕТ 
ПО ВОЕННА СТАНДАРТИЗАЦИЯ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА  
(ПРЕДСЕДАТЕЛ А ЕКСПЕРТНАТА  ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ ПО ВОЕННА 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ КЪМ ГЩ НА БА/ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕКСПЕРТНАТА  ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ ПО ВОЕННА 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ КЪМ ВИДА ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ) 
 
 
..............___________________ ......................... 

 
 

Фиг А.5 – ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА НА ПЛАНА 
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