
 

З А П О В Е Д 

на 

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 

 

08.01.2015 г.                                        № ОХ-20                                            гр. София 

 

Съдържание: Изменения в приложенията към т. 1 на МЗ №ОХ-851/08.11.2011 г. 

относно утвърждаване на спецификации за изпитите за определяне 

нивото на владеене на гръцки, немски, румънски, руски, сръбски, 

турски, френски и български 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: 

1. В приложенията към т. 1 на МЗ №ОХ-851/08.11.2011 г. относно 

утвърждаване на спецификации за изпитите за определяне нивото на владеене на 

гръцки, немски, румънски, руски, сръбски, турски, френски и български език 

съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 се правят 

следните изменения: 

1.1. В Приложение 1, в т. 3 от Общите положения, текстът „вариант 4“ се 

заменя с текста „редакция 5“. 

1.2. В Приложение 2, в т. 3 от Общите положения, текстът „вариант 4“ се 

заменя с текста „редакция 5“. 

1.3. В Приложение 3, в т. 3 от Общите положения, текстът „вариант 4“ се 

заменя с текста „редакция 5“. 

1.4. В Приложение 4, в т. 3 от Общите положения, текстът „вариант 4“ се 

заменя с текста „редакция 5“. 

1.5. В Приложение 5, в т. 3 от Общите положения, текстът „вариант 4“ се 

заменя с текста „редакция 5“. 

1.6. В Приложение 6, в т. 3 от Общите положения, текстът „вариант 4“ се 

заменя с текста „редакция 5“. 

1.7. В Приложение 8, в т. 3 от Общите положения, текстът „вариант 4“ се 

заменя с текста „редакция 5“. 

2. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на 

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

Българската армия. 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция 

„Управление на човешките ресурси“-МО. 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 


