
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

30.09.2008 г. № ОХ-684 гр. София 

 

Относно: Организация на дейността по военна стандартизация в 

Министерството на отбраната (МО) и Българската армия (БА) по 

повод на ратификация на стандартизационните документи на 

НАТО и разпространението на стандартизационни документи. 

 

На основание чл. 35, ал. 1, т. 11 и т. 26 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България,  

 

З А П О В Я Д В А М : 

 

1. За правилното реализиране на процеса на ратификация на 

стандартизационните документи на НАТО: 

1.1 Утвърждавам “Процедура за ратификация на стандартизационните 

документи на Организацията на Северноатлантическия съюз (НАТО)” и 

въвеждам същата за прилагане от структурите на МО и БА. 

1.2 Определям Националния директор по въоръженията  за длъжностно 

лице, подписващо националните отговори за ратификация и потвърждаване на 

прилагането, съгласно “Процедура за ратификация на стандартизационните 

документи на Организацията на Северноатлантическия съюз (НАТО)”. 

2. За осъществяване на разпространението на стандартизационни 

документи: 

2.1 ДПВ отговаря за съхранението на стандартизационните документи 

на Министерство на отбраната (МО) - Военни стандарти (ВС) и Военни 

технически спецификации (В ТС), на НАТО - Стандартизационни 

споразумения (STANAGs) и Съюзни публикации (APs) и на Европейската 

агенция за отбрана (EDA), и разпространението на същите, в един екземпляр, 

по заявка на структури от МО и БА и на заинтересовани, извън МО. 

2.2 Заявката за стандартизационни документи и размножаването на 

получените такива за разпространение да се организира и извършва от 

структурите на МО и БА, както следва: 

2.2.1 За дирекциите на МО, ИА “Социални дейности” и други структури, 

подчинени на министъра на отбраната – от техните ръководители. 

2.2.2 За дирекциите от Генералния щаб (ГЩ) на БА и подчинените им 

формирования, Съвместното оперативно командване (СОК) и 

Военногеографската служба (ВГС) на БА – съответно от техните директори, 
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заместник-началника на ГЩ на БА и командващ на СОК и началника на ВГС на 

БА. 

2.2.3 За Щабовете на видовете въоръжени сили и подчинените им 

формированията - от началниците на отдели “Планиране и развитие на 

Сухопътните войски”, “Планиране и развитие на Военновъздушните сили” и 

“Планиране и развитие на Военноморските сили”. 

2.2.4 За Държавната агенция за национална сигурност - от началника на 

отдел “Защита на информацията във Въоръжените сили” към Главна дирекция 

“Контраразузнаване” на Агенцията. 

2.3 Стандартизационните документи да се размножават и 

разпространяват на хартиен носител или в електронен формат, на CD или 

дискета. За осигуряване на достоверността и недопускане на 

нерегламентираното разпространение, същите да бъдат заверявани с печат от 

ДПВ. 

2.4 Стандартизационните документи на Алианса в процеса на 

ратификация да се размножават и разпространяват от структурите от МО и БА, 

съгласно процедурата по т. 2.1. 

2.5 Ръководителите на структурите от БА, отговорни за изпълнение на 

дейности по т. 2.2.2, т. 2.2.3 и т. 2.4 да планират необходимите финансови и 

материални ресурси в съответните програми (основни програми 1, 2, 3 и 4), с 

цел осигуряване на размножаването и разпространението на стандартизационни 

документи на НАТО. 

2.6. Стандартизационни документи на НАТО, освен от структурите 

посочени в т. 2.2 и т. 2.4, могат да бъдат размножавани с цел разпространение, 

както следва: 

2.6.1 От под. 24 430 - Троян - след предварително изготвена заявка до 

Военногеографска служба на БА, в съответствие с планираните ресурси по 

подпрограма 4.1.7 “Военногеографско осигуряване”. 

2.6.2 От “Военно издателство” ЕООД – при наличие на сключен договор 

за календарната година и осигурено финансиране. 

2.7 Стандартизационните документи да се завеждат и съхраняват в 

регистратурите и подрегистратурите на структурите от МО и БА като служебна 

литература. 

2.8 Дейностите по заявяване, размножаване, разпространение и 

съхранение на стандартизационните документи да се осъществяват, както 

следва: 

2.8.1 За некласифицирана информация - в съответствие с действащата 

ведомствена нормативна база. 

2.8.2 За класифицирана информация - в съответствие със Закона за 

защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за прилагане на 

ЗЗКИ, според нивото на класификация. 

3. Директорът на ДПВ да организира изготвянето на моя заповед за 

регламентиране на дейностите по разпространение на стандартизационни 

документи, до заинтересовани, извън МО. 
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4. Отменям, както следва: 

4.1 МЗ № ОХ-169/16.03.2004 г., относно организация на дейността по 

военна стандартизация в МО в процеса на ратификация на 

стандартизационните документи на НАТО. 

4.2 МЗ № ОХ-416/13.07.2006 г., относно изменение на Процедурата за 

ратификация на стандартизационните документи на НАТО. 

4.3 МЗ № ОХ-655/18.10.2007 г., относно организация на 

разпространението на стандартизационни документи в Министерството на 

отбраната и Българската армия. 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на целия личен състав на 

Министерство на отбраната и Българската армия. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-министъра на 

отбраната с правомощия в областта на военната стандартизация и първия 

заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия. 

 

 

 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

                     НИКОЛАЙ ЦОНЕВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


