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1. ЦЕЛ 

 

Настоящата Процедура определя дейностите, които трябва да бъдат 

извършени, както и отговорностите на административните звена и 

организационните структури от Министерството на отбраната (МО), 

Българската армия (БА) и отдел „Защита на информацията във Въоръжените 

сили” в Главна дирекция „Контраразузнаване” към Държавната агенция за 

национална сигурност (ДАНС) при реализиране на процеса на ратификация на 

стандартизационните документи на Организацията на Северноатлантическия 

договор (НАТО). Тя описва и действията, които трябва да бъдат предприети от 

специалистите от отдел “Международно техническо сътрудничество, военна 

стандартизация и кодификация”(МТСВСК)  в дирекция “Политика по 

въоръженията” (ДПВ) за осигуряването на коректната и точна ратификация на 

стандартизационните споразумения на Алианса и изпращането на национални 

отговори в НАТО, във връзка с ратификацията и прилагането на същите. 

В стандартизационната дейност на НАТО, процесът на ратификация е 

декларацията, чрез която страна-членка официално приема, с или без резерви, 

съдържанието на стандартизационно споразумение (STANAG). Ратификацията 

на проект на стандартизационен документ е стъпката преди обнародването, т.е. 

когато възложителят счита, че достатъчен брой нации са ратифицирали проекта 

на STANAG и той е готов за публикуване. 

 

 

2. ОБХВАТ 

 

Тази процедура обхваща дейностите, които задължително трябва да бъдат 

предприети, за своевременното и подходящо разпространение за ратификация 

на всеки проект и всяко обнародвано издание на STANAG, за коректно 

изготвяне на национален отговор за ратификацията му. Процедурата по 

ратификация е в съответствие с изискванията на съюзната публикация ААР-3 

“Директива за разработването и публикуването на стандартизационни 

споразумения (STANAGs) и съюзни публикации (АРs) на НАТО”. 

 

3. ОТГОВОРНОСТИ 

 

ДПВ, чрез отдел МТСВСК  отговаря за организацията и координацията 

на процеса на ратификацията на STANAGs, които са под попечителството на 

възложителната власт на комитетите и групите на НАТО. 

 Структурите от МО и БА, участващи в процеса на ратификацията, 

отговарят за правилното и своевременно изпълнение на дейностите при 

реализиране на процедурата. 
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4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Процедурата за ратификация на стандартизационните документи на 

НАТО се реализира чрез следните етапи: 

- получаване на стандартизационните документи за организиране на 

ратификацията; 

- разпространение за организиране на процеса за ратификация; 

- изготвяне на национален отговор за ратификация; 

- разпространение за организиране на прилагането; 

- изготвяне на национален отговор за потвърждаване на прилагането; 

- извършване на контрол по ратификацията и прилагането на 

ратифицираните стандартизационни документи; 

- публикуване на информация за ратифицираните стандартизационни 

документи. 

 

Процедурата за ратификация се осъществява в две направления, при 

спазване на горепосочените етапи: 

- Ратификация на стандартизационни документи, заявени в Плана по 

военна стандартизация на МО и БА; 

- Ратификация на проекти на стандартизационни документи, 

получени в ДПВ от Делегацията на Р. България към НАТО. 

 

4.1 Получаване на стандартизационните документи за 

организиране на процедурата. 

 

Обнародваните стандартизационните документи на Алианса или техните 

проекти за ратификация се получават в Контролния пункт на отдел МТСВСК 

чрез Делегацията на Р. България към НАТО или защитения WEB - сайт на 

Агенцията на НАТО по стандартизация (NSA). 

 

4.2 Разпространение на стандартизационните документи за 

организиране на процеса на ратификация. 

 

4.2.1 Специалистите от отдел МТСВСК разпространяват до ръководителя 

на съответната структура от МО и БА, на хартиен  носител или в електронен 

формат (на CD или дискета), обнародвани стандартизационни документи или 

проекти, заедно с форма на Предложение за ратификация (Приложение 1). 

4.2.1.1 При ратификация на стандартизационни документи от Плана по 

военна стандартизация на МО и БА се спазва  планирания срок. 

4.2.1.2 При ратификация на проекти на STANAGs се определя структура, 

според темата и целта на документа, а също така според сферата на дейност на 

работната група и участващите национални представители, съгласно базата-

данни, поддържана в ДПВ. 
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Срокът за изготвяне на Предложение за ратификация е 6 седмици или 

друг срок, според посочения в конкретния проект на STANAG. 

4.2.2 Създава се досие, което съдържа преписката по ратификационния 

процес, съгласувателните становища и получените предложения за 

ратификация и прилагане на конкретния STANAG. 

 

4.3 Изготвяне на национален отговор за ратификация 

 

4.3.1 Структурите от МО и БА, получили искане за ратификация, 

изготвят Предложение за ратификация (Приложение 1), като при необходимост 

го съгласуват с определени от тях заинтересовани страни, имащи отношение 

към целта и съдържанието на стандартизационния документ, включително и 

извън системата на МО и БА. Приложение 1 се подписва от ръководителя на 

структурата. 

4.3.2 Съгласуването на стандартизационния документ, с цел 

ратификация, с ведомства и административни структури извън МО се извършва 

от структурата, изготвяща Приложение 1, според дефинираната необходимост, 

при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната 

информация (ЗЗКИ), Правилника за неговото прилагане (ППЗЗКИ) и 

действащите ведомствени нормативни актове по този повод. 

4.3.3 Решението за ратификация може да бъде: 

- Ратифицира; 

- Ратифицира с резерви; 

- Ратифицира, но не прилага; 

- Не ратифицира; 

- Не участва. 

4.3.4 При изготвяне на решение за ратификация се отчитат както 

поставените цели и задачи пред определените структури, така и финансовата и 

ресурсна осигуреност на същите за изпълнение на изискванията на 

стандартизационния документ. Също така, за всеки стандартизационен 

документ, подлежащ на процедурата за ратификация, се определя персонален 

отговорник (координатор) от структурата, изготвяща Приложение 1, който е 

специалист в областта на конкретния STANAG. 

4.3.5 При планиране на сроковете за прилагане на STANAG се отчита 

времето, необходимо за организиране на прилагането в подчинените структури 

и в структурите, представили становище по документа – за разпространение, 

обучение на личен състав, придобиването на материални средства и продукти, 

промяна на национални и ведомствени нормативни документи. 

4.3.6 Изпращат се до ДПВ Приложение 1, заедно със съответния 

STANAG, за извършване на преглед и изготвяне на Национален отговор за 

ратификация на STANAG (Приложение 2). 

4.3.7 Специалисти от отдел МТСВСК към ДПВ разглеждат полученото 

Приложение 1. При некоректно/непълно изготвено  Приложение 1 ДПВ връща 

същото до отговорната структура, заедно със стандартизационния документ, за 
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допълнително съгласуване, попълване на ново Предложение 1 и изпращане 

обратно в ДПВ; 

4.3.8 Специалисти от отдел МТСВСК към ДПВ изготвят  Приложение 2  

и го представят на Националния директор по въоръженията  за подпис. 

4.3.9 Подписаното Приложение 2 се изпраща от ДПВ до Делегацията на 

Р. България към НАТО, за представяне в органа на Алианса, възложител на 

разработването на стандартизационния документ. 

4.3.10 По време на процеса отдел МТСВСК контролира, обобщава и 

въвежда получената информация в базата–данни по ратификацията на 

стандартизационните документи на НАТО и в Бюлетина с ратифицираните от 

Р. България STANAGs. Създаденото за конкретния STANAG досие се допълва 

с копие от всяка актуализирана за него информация. 

 

4.4  Разпространение за организиране на прилагането. 

 

4.4.1 За организиране на прилагането, ДПВ разпространява до 

структурата, ратифицирала обнародван STANAG, заверено с печат копие на 

същия.  

При ратификацията на проект на STANAG, ДПВ разпространява до 

съответната структура заверено с печат  копие, след неговото обнародване и 

публикуване в електронния сайт на Агенцията на НАТО по стандартизация или 

получаване в Контролния пункт. 

4.4.2  Структурата, ратифицирала даден STANAG, получава от ДПВ 

заверено копие на стандартизационния документ, размножава и разпространява 

същото до структурите, които ще прилагат неговите изискания, както и до 

други структури, участвали в процеса на ратификация,  заедно с указания по 

прилагането. 

4.4.3  При организиране на прилагането на STANAG се спазват 

ратификационното решение и сроковете за неговото прилагане, изписани в 

националния отговор за ратификация. 

 

4.5  Изготвяне на национален отговор за потвърждаване на 

прилагането. 

 

4.5.1 В срок от 1 месец преди планираната дата за прилагане на STANAG, 

съгласно националния отговор за ратификация,  ДПВ изпраща писмо, 

придружено с форма на Приложение 3, до структурата, отговорна за 

прилагането му, с искане на потвърждаване на прилагането. 

4.5.2 Отговорната структура за прилагането на STANAG изготвя 

отговора за потвърждаване на прилагането, като съгласува информацията със 

структурите, определени за прилагане, попълва Приложение 3 и го изпраща в 

ДПВ. 
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4.5.3 На базата на полученото Приложение 3, специалисти от отдел 

МТСВСК, изготвят национален отговор за потвърждаване на прилагането 

(Приложение 4) и го представят на Националния директор по въоръженията  за 

подпис. ДПВ го изпраща до Делегацията на Р. България към НАТО. 

4.5.4. При възникване на обстоятелства, водещи до невъзможността за 

прилагането на ратифициран STANAG, съгласно приетия национален отговор 

за ратификация, отговорната структура изпраща в ДПВ ново предложение за 

ратификация. В него се посочват новите дати и ратификационни решения, 

както и причините за промяната (изменение в ЦВС, недоставени материални 

средства и отбранителни продукти, необучен личен състав, неизпълнени или 

изменени срокове за преработването на действащата или разработването на 

нова нормативна база). 

4.5.6  За приемането на новия национален отговор за ратификация се 

извършват дейности, съгласно т.т. 4.3.6÷4.3.10. 

 

4.6 Извършване на контрол по ратификацията и прилагането на 

ратифицираните стандартизационни документи. 

 

4.6.1  Ръководителите на структурите от МО и БА, ратифицирали 

стандартизационни документи на НАТО, както и тези, на които е възложено 

прилагането им, осъществяват контрол по въпросите на ратификацията в 

рамките на извършваните планови проверки. 

4.6.2  Специалисти от отдел МТСВСК към ДПВ, съвместно с длъжностни 

лица от Инспектората на министерството на отбраната, на всеки 6 месеца 

извършват контрол на структури от МО и БА по въпросите на ратификацията и 

прилагането на ратифицираните стандартизационни документи на НАТО. 

 

4.7 Публикуване на информация за ратифицираните 

стандартизационни документи. 

 

4.7.1 На всеки четири месеца ДПВ издава утвърден от министъра на 

отбраната бюлетин с ратифицираните стандартизационни документи на 

Алианса. 

4.7.2 Информацията от Бюлетина се включва в изготвяния на всеки 4 

месеца от ДПВ „Каталог на стандартизационните споразумения (STANAGs) и 

съюзните публикации (APs) на НАТО”, който се разпространява до структурите 

от МО и БА чрез Автоматизираната информационна система (АИС) на ГЩ на 

БА и web-страницата на Министерството на отбраната. 

 

5. СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ 

 

ААР-3 “Директива за разработването и публикуването на 

стандартизационни споразумения (STANAGs) и съюзни публикации (АРs) на 

НАТО”. 
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6. СВЪРЗАНИ ФОРМИ 

 

Приложение 1 “Предложение за ратификация на STANAG” 

Приложение 2 “Национален отговор за ратификация на STANAG” 

Приложение 3 “Потвърждаване прилагането на STANAG” 

Приложение 4 “Национален отговор за потвърждаване на прилагането на 

STANAG”. 

 

7. ДЕЙНОСТИ НА СТРУКТУРИТЕ ОТ МО И БА, УЧАСТВАЩИ 

В ПРОЦЕСА НА РАТИФИКАЦИЯ И ПРИЛАГАНЕ НА 

СТАНДАРТИЗАЦИОННИТЕ ДОКУМЕНТИ НА НАТО 

 

7.1 Дирекция “Политика по въоръженията” е орган на министъра на 

отбраната по планирането, организирането и координирането на дейностите по 

военна стандартизация в МО и БА.  

7.1.2  Националния директор по въоръженията  е определен със заповед 

на министъра на отбраната за длъжностно лице, подписващо националните 

отговори за ратификация и потвърждаване на прилагането. 

7.1.3 ДПВ е отговорна за реализацията на процеса на ратификация, като: 

7.1.3.1 Планира ратификационния процес в Плана по военна 

стандартизация на МО и БА, изготвен на базата на предложенията на 

структурите от ГЩ на БА, от Щабовете на видовете въоръжени сили, от 

структурите на МО и тези, подчинени на министъра на отбраната; 

7.1.3.2 Получава стандартизационния документ/проекта на 

стандартизационния документ, завежда го в контролния пункт и го съхранява; 

7.1.3.3 Изпраща на хартиен носител STANAG, заедно с форма на 

Приложение 1, до ръководителя на структурата, която го е заявила за 

ратификация в Плана по военна стандартизация на МО и БА или изпраща 

проекта на документа на подходящия адресат, съгласно т. 4.2.1.2, за изготвяне 

на Приложение 1; 

7.1.3.4 Получава  изготвеното Приложение 1 и съответния STANAG за 

запознаване и изготвяне на Приложение 2; 

7.1.3.5 Разглежда представеното Приложение 1, като съпоставят всички 

неблагоприятни коментари, т.е. всички коментари, които съдържат резерви по 

ратификацията и предприемат необходимите действия за премахване на 

противоречията и постигане на правилното ратификационно решение. При 

констатирана необходимост, свързана с некоректно изготвено Приложение 1, 

ДПВ връща същото до структурата, която го е изготвила, заедно със 

стандартизационния документ, за допълнително съгласуване, попълване на 

ново Предложение 1 и изпращане обратно в Дирекцията; 

7.1.3.6 Националният директор по въоръженията  подписва Приложение 

2; 
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7.1.3.7 Изпраща подписаното Приложение 2 до Делегацията на Р. 

България към НАТО, за предоставяне на структурата на Алианса, изготвила 

проекта на стандартизационния документ, или на Агенцията по стандартизация 

на НАТО (NSA), за публикуване на националния отговор; 

7.1.3.8 Изпраща до структурата, ратифицирала обнародван STANAG,  в 

един екземпляр, заверено с печат копие, за организиране на прилагането му. За 

проект на STANAG тази дейност се осъществява  след неговото обнародване и 

публикуване в електронната страница на NSA или получаване в контролния 

пункт; 

7.1.3.9  Изпраща писмо, придружено с Приложение 3, до структурата, 

структурата,  ратифицирала съответния  STANAG, не по-късно от 1 месец 

преди планираната дата за прилагането му (съгласно Приложение 2); 

7.1.3.10  Изготвя Приложение 4, на базата на полученото Приложение 3, и 

го изпраща до Делегацията на Р. България към НАТО, за публикуване в 

електронната страница на NSA; 

7.1.3.11 При получаване на Приложение 3 с информация за промяна на 

ратификационното решение или датата за прилагане, организира изготвянето на 

ново Приложение 1 и извършва дейности, съгласно т.т. 4.3.6÷4.3.10; 

7.1.3.12  При получаване на информация от структурата, ратифицирала 

стандартизационен документ, за необходимостта от изменение на 

ратификационното решение на потвърден за прилагане стандартизационен 

документ, организира изготвянето на ново Приложение 1; 

7.1.3.13 Съхранява в отделни папки преписката по ратификационния 

процес за всеки стандартизационен документ; 

7.1.3.14 Създава и актуализира база-данни с националните представители 

в ръководните/ работните групи на НАТО и координира тяхната дейност за 

коректно определяне на заинтересованите/ организационните структури за 

реализиране на процеса на ратификация; 

7.1.3.15 Създава и актуализира база-данни с ратифицираните 

стандартизационни документи, условията за ратификация, ведомствените 

нормативни актове, с които се организира прилагането и организационните 

структури за прилагане; 

7.1.3.16 Съвместно с длъжностни лица от Инспектората на министъра на 

отбраната на всеки 6 месеца извършва контрол на структурите на МО и БА по 

въпросите на ратификацията и прилагането на ратифицираните 

стандартизационни документи на НАТО; 

7.1.3.17 На всеки четири месеца ДПВ издава утвърден от министъра на 

отбраната бюлетин с ратифицираните стандартизационни документи на 

Алианса. 

7.1.3.18 Информацията от Бюлетина се включва в изготвяния на всеки 4 

месеца от ДПВ „Каталог на стандартизационните споразумения (STANAGs) и 

съюзните публикации (APs) на НАТО”, който се разпространява до структурите 

от МО и БА – чрез  Автоматизираната информационна система (АИС) на ГЩ 

на БА и web-страницата на Министерството на отбраната 



10 

 

 

7.2 Ръководителят на организационната структура от МО, ГЩ на БА, 

Щабовете на Видовете въоръжени сили и СОК участва в процеса на 

ратификация, като: 

7.2.1 Отдава заповед относно организацията на процеса на ратификация в 

подчинената му структура, с която определя правилата за реализиране на 

процеса и отговорни длъжностни лица. 

7.2.2 Изготвя  и изпраща в ДПВ предложения за включване в Плана по 

военна стандартизация на МО и БА на STANAGs за ратификация, които са 

необходими за изпълнение на Цели на въоръжените сили, Проекти за 

модернизация, участие в учения и мисии и др. изпълнявани задачи. 

7.2.3 Получава с писмо от ДПВ искане за ратификация, копие на  

STANAG/проект на STANAG в един екземпляр и форма на Приложение 1; 

7.2.4 Възлага на отговорните длъжностни лица, съгласно т.7.2.1, 

запознаването със съдържанието на стандартизационния документ, 

анализирането, съгласуването му и изготвянето на Предложение за 

ратификация (Приложение 1); 

7.2.5 Определя за всеки STANAG, за който ще се изготвя Предложение за 

ратификация, персонален отговорник (координатор), който е специалист в 

областта на темата на документа; 

7.2.6 При необходимост, съгласува Предложението за ратификация на 

STANAG с други структури от МО и БА, като им изпраща стандартизационния 

документ за становище; 

7.2.7 При необходимост изисква становище за ратификация на STANAG 

от командирите на подчинени формирования; 

7.2.8 При необходимост изпраща стандартизационните документи за 

съгласуване с други ведомства, при спазване на изискванията на ЗЗКИ, 

ППЗЗКИ и други нормативни актове в областта на сигурността на 

информацията; 

7.2.9 Подписва Приложение 1 и го изпраща до ДПВ, заедно със 

съответния STANAG; 

7.2.10 След ратификация на обнародван STANAG, или след обнародване 

на ратифициран STANAG, получава с писмо от ДПВ заверено копие на същия, 

за организиране на неговото прилагане; 

7.2.11 Организира съхранението на получения STANAG в изградената и 

сертифицирана регистратура/подрегистратура, при спазване на изискванията на 

ЗЗКИ, ППЗЗКИ и други нормативни актове в областта на сигурността на 

информацията; 

7.2.12 Изготвя указания за прилагането на ратифицирания  STANAG, в 

съответствие с решението за ратификация и определените срокове за 

прилагане, които включват необходимостта от обучение на личен състав, 

определен за изпълнение на изискванията в документите; придобиването на 

материални средства/отбранителни продукти и планираните финансови 
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средства по този въпрос; необходимостта от разработване на ведомствена 

нормативна база и др.; 

7.2.13 Организира размножаването и разпространението на завереното 

копие на стандартизационния документ, заедно с изготвените от него указания 

за прилагане, до структурите, определени за неговото прилагане, както и до 

структурите, от които е получил становище за ратификация; 

7.2.14, Получава с писмо от ДПВ форма на Приложение 3 един месец 

преди планираната дата за прилагане; 

7.2.15 Организира изготвянето на Приложение 3, като го съгласува със 

структурите, определени за прилагане на стандартизационния документ. 

Подписва и изпраща в ДПВ Приложение 3; 

7.2.16 При възникване на обстоятелства, водещи до изменение на 

ратификационното решение или датата за прилагане, изпраща Приложение 3, в 

което мотивирано се описват причините. В този случай, получава искане от 

ДПВ за изготвяне на ново Приложение 1, на базата на което организира 

повторно съгласуване на стандартизационния документ, подписва новото 

приложение и  го изпраща в ДПВ; 

7.2.17  При необходимост от изменение на ратификационното решение на 

потвърден за прилагане стандартизационен документ писмено информира 

ДПВ; 

7.2.18 Организира контрола на ратификацията и прилагането на 

ратифицираните стандартизационни документи на НАТО. Тази дейност се 

извършва в рамките на планираните частични или комплексни проверки на 

структурите, като в плановете за контрол се включва отделна точка 

“Ратификация на стандартизационни документи на НАТО”. 

7.3 Ръководителят на организационна структура/формирование, на 

която се възлага прилагането на ратифицираните стандартизационни документи 

на НАТО, участва в процеса на ратификация като: 

7.3.1 Получава с писмо от отговорната за прилагане структура заверено 

копие на стандартизационния документ и указания за неговото прилагане. В 

случаите, когато е разработен ведомствен нормативен  или друг документ, 

регламентиращ прилагането на ратифицирания STANAG, получава документа; 

7.3.2 Получените документи се завеждат в съответните регистратури, 

съгласно изискванията на ЗЗКИ, Правилника за неговото прилагане и 

действащата ведомствена нормативна база по този въпрос; 

7.3.3 Организира запознаването със STANAG и получените 

указания/нормативни документи, като определя/назначава със своя заповед 

длъжностни лица за прилагането; 

7.3.4 По свое решение, организира размножаването на 

стандартизационния документ  и го изпраща до подчинени формирования с 

указания за прилагането му; 

7.3.5 Подписва и изпраща на структурата, изготвяща Приложение 3, 

становище за потвърждаване на прилагането на ратифицирания STANAG. При 

възникване на обстоятелства, водещи до изменение на ратификационното 
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решение и датата за прилагане, писмено информира структурата, ратифицирала 

стандартизационния документ; 

7.3.6 При необходимост от изменение на ратификационното решение на 

потвърден за прилагане стандартизационен документ писмено информира 

структурата, ратифицирала стандартизационния документ,  

7.3.7 Планира и организира контрола на прилагането на ратифицираните 

стандартизационни документи на НАТО в подчинената му 

структура/формирование; 

7.3.8 При поискване, изготвя становище за ратификация на STANAG и го 

изпраща до структурата, изготвяща Приложение 1. 

7.4 Националният представител в комитета/групата на НАТО участва в 

процеса на ратификация, като: 

7.4.1 Участва в дейността за определяне на списъка със заинтересованите 

за изготвяне на Приложение 1 за получените стандартизационни документи/ 

проекти на стандартизационните документи; 

7.4.2 Участва в изготвянето на Приложение 1. 

 

8. ДЕЙНОСТ НА ОТДЕЛ „ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ВЪВ 

ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ” В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 

„КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ” КЪМ ДАНС В ПРОЦЕСА НА 

РАТИФИКАЦИЯ. 

 

Отдел „Защита на информацията във Въоръжените сили” в Главна 

дирекция „Контраразузнаване” към ДАНС участва процеса на ратификация, по 

смисъла на настоящата процедура, като: 

8.1 При получаване на писмо от ДПВ с искане за ратификация, заедно със 

стандартизационния документ, изготвя Приложение 1 и го изпраща в 

дирекцията: 

8.2 При получаване от ДПВ на заверено копие на ратифицирания 

стандартизационен документ организира неговото прилагане; 

8.3 При получаване на писмо от ДПВ с искане за потвърждаване на 

прилагането на ратифициран стандартизационен документ, изготвя 

Приложение 3 и го изпраща в дирекцията: 

8.3  При необходимост от изменение на ратификационното решение на 

потвърден за прилагане стандартизационен документ писмено информира ДПВ. 
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Приложение 1 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАТИФИКАЦИЯ 

на STANAG XXXX 
 

1. Административна информация. 
1. Абревиатура на стандартизационния документ, издание, изменение, ратификационен проект -  

STANAG XXXX ed. X /ratification draft X 
2. Наименование на стандартизационния документ на английски език –  

 
3. Наименование на стандартизационния документ на български език –  

 
4. Гриф за сигурност на стандартизационния документ –  

 
5. AIM /ЦЕЛ на стандартизационния документ (на английски и на български език) -  

 
6. Срок за получаване на становището за ратификация -  

__.__.2008 г. 

 

2. Анализ на финансовото и ресурсно осигуряване за изпълнение на изискванията в 

стандартизационния документ. 
 

2.1 Планирани ли са в Единния финансов план за материално-техническо осигуряване на МО 

и БА финансови средства за изпълнение на дейностите, посочени в стандартизационния 

документ - по коя точка от плана и за коя година? 
 

2.2 Необходимите ли допълнителни отбранителни продукти или финансови средства, извън 

осигурените в съответните програми? Как ще бъдат осигурени? 

 

2.3 Необходимо ли е допълнително обучение на личен състав и срок за това? 

 

2.4 Съществуват ли противоречия между изискванията на стандартизационния документ и 

ведомствената нормативна база в тази област? На кои ведомствени нормативни документи се 

налага актуализиране и в какъв срок се предвижда да се извърши това? 

 

 

3. Съгласуване на стандартизационния документ. 

3.1 Съгласувателна дейност в организационната структура и подчинените й структури. 
1. Стандартизационният документ е съгласуван с .................... 

- становище: ………………. 

(прилага се и копие) 

2. Стандартизационният документ е съгласуван с .................... 

- становище: ………………. 

(прилага се и копие) 

3. Стандартизационният документ е съгласуван с .................... 

- становище: ………………. 

(прилага се и копие) 
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3.2 Съгласувателна дейност с други организационни структури от МО и БА. 
 

1. Стандартизационният документ е съгласуван с .................... 

- становище: ………………. 

(прилага се и копие) 

2. Стандартизационният документ е съгласуван с .................... 

- становище: ………………. 

(прилага се и копие) 

 

3.3 Съгласувателна дейност със структури извън МО и БА. 
 

1. Стандартизационният документ е съгласуван с .................... 

- становище: ………………. 

(прилага се и копие) 

 

4. Предложение за ратификация от организационна структура от МО и БА. 
 

а) Решение за ратификация: 

Ратифицира Ратифицира с 

резерви (1) 

Ратифицира, но 

не прилага (2) 

Не ратифицира 

(2) 

Не участва 

(2) 

     

 

б) Структури, в които ще се прилага стандартизационният документ 

Планирана дата за прилагане 

ВМС СВ ВВС 

   

 

в) Резерви(1): 

 

г) Коментар(2): 

 

5. Начин, по който ще се прилага стандартизационният документ (указания, 

инструкции, ръководства, заповеди и др.). 

……………. 

 

6. Отговорник /координатор от отговорната структура по прилагането на 

стандартизационния документ. 

_______________________/_________ 

(име, длъжност, телефон)              (подпис) 

 

 

НАЧАЛНИК/ДИРЕКТОР ........................ 

..................................................................... 

 

 
Забележка: Становището се оформя при спазване на изискванията на Закона за защита на 

класифицираната информация и Правилника за неговото прилагане, както и ведомствените 

нормативни документи по този повод. 
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Приложение 2 

 
ГРИФ ЗА СИГУРНОСТ 

 
НАЦИОНАЛЕН ОТГОВОР /СТАНОВИЩЕ/ 

ЗА РАТИФИКАЦИЯ НА STANAG 

 

 
__________________ 

(Национална справка) 
________ 

(Дата) 

 
До:  
Относно:  STANAG …….(НОМЕР, ИЗДАНИЕ, ЗАГЛАВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ) 
Справка:  (придружително писмо, с което е изпратен посоченият STANAG)  
Приложение(я): (да се посочат приложенията като резерви или коментар, ако има 

такива) 

 
1. Предоставя се следната информация, относно посочения STANAG. 

 
а) ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАТИФИКАЦИЯ (1) 

 

Ратифицира 
Ратифицира 

с резерви (1) 

Ратифицира, но 

не прилага (2) 

Не ратифицира 

(2) 

Не участва (2) 

 

     

 
Справка за ратификацията: _________________(5)___________________ 

 
b) ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО (6) 

 
Планирана дата, от която ще се прилага 

ВМС СВ ВВС 

   

 
2. РЕЗЕРВИ: (1) 

 
3. КОМЕНТАР: (2) 

 

 
БЛОК ЗА ПОДПИС 

 

 
ГРИФ ЗА СИГУРНОСТ 
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Приложение 3 

 

 

 

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРИЛАГАНЕТО 

на STANAG XXXX 

 

1. Административна информация 

1. Абревиатура на стандартизационния документ, издание, изменение -  

STANAG XXXX ed. X /amendment 

2. Наименование на стандартизационния документ на английски език –  

 

3. Наименование на стандартизационния документ на български език –  

 

4. Гриф за сигурност на стандартизационния документ –  

 

 

2. Решение за ратификация, съгласно националния отговор за ратификация 

а/ 

Ратифицира Ратифицира с резерви 

  

Резерви:  (на български и английски език) 

б/ Структури, в които ще прилага стандартизационният документ 

Планирана дата за прилагане 

ВМС СВ ВВС 

   

 

 

 

3. Потвърждаване прилагането на стандартизационния документ 

а/ 

Ратифицира Ратифицира с резерви 

  

Резерви:  (на български и английски език) 

 

б/ Структури, в които се прилага стандартизационният документ 

Потвърдена дата за прилагане 

ВМС СВ ВВС 

   

 

3.1. Начин на прилагане на стандартизационния документ (изготвени указания, инструкции, 

ръководства, заповеди и др.) 

3,1.1. (номер и наименование на разработени документ) 

3.1.2.  …. 

….. 
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3.2 Налагат ли се промени в решението за ратификация, резервите или сроковете за 

прилагане и обосновка. 

 

4. Отговорник /координатор от отговорната структура по прилагането на документа  

_______________________/_________ 

(име, длъжност, телефон)              (подпис) 

 

 

НАЧАЛНИК/ДИРЕКТОР ........................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

 
Забележка: Потвърждаването се оформя при спазване на изискванията на Закона за защита на 

класифицираната информация и Правилника за неговото прилагане, както и ведомствените 

нормативни документи по този повод. 
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Приложение 4 

 
ГРИФ ЗА СИГУРНОСТ 

 

 

НАЦИОНАЛЕН ОТГОВОР  

ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА STANAG 

 
___________________ 
(Национална справка) 

 

__________ 
(Дата) 

 
До: 
 
Относно: STANAG ………(НОМЕР, ИЗДАНИЕ, ЗАГЛАВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ) 

ДАТА НА ПРИЛАГАНЕ  
 
Справка:   (придружително писмо, с което е изпратен посоченият STANAG) 

(национален отговор на молбата за ратификация) 

 
Приложение(я): (да се посочат приложенията, като резерви и коментар, ако има такива) 
 

 
1. Дата, от която STANAG ……..……..се прилага. 

 
a. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО (1) 

 

Дата, от която се прилага STANAG 

Военноморски сили Сухопътни войски 
Военновъздушни 

сили 

   

  
 
Ведомствен документ(и) по прилагането: ____________(2)___________ 

 
2. КОМЕНТАР: (3) 

 
 

БЛОК ЗА ПОДПИС 

 
ГРИФ ЗА СИГУРНОСТ 

 


