
З А П О В Е Д 

на 

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  

 

 

14.07.2015 г.                                       № ОХ-473                                           гр. София 

 

Съдържание: Изменение на МЗ №ОХ-219/19.03.2013 г. относно условията и реда 

за провеждане на изпитите за определяне на нивото на владеене на 

чужд език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО 

STANAG 6001, допълнена с МЗ №ОХ-870/20.12.2013 г. и изменена с 

МЗ №ОХ-841/18.11.2014 г. 

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 раздел VII, т. 11 на МЗ №ОХ-219/19.03.2013 г. относно условията и 

реда за провеждане на изпитите за определяне на нивото на владеене на чужд 

език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001, 

допълнена с МЗ №ОХ-870/20.12.2013 г. и изменена с МЗ №ОХ-841/18.11.2014 г., 

текстът след думите „както следва:“ се правят следните изменения: 

„а) за изпълнение на военна служба и командироване на цивилни 

служители извън територията на страната в задгранично представителство на 

Република България, за изпълнение на военна служба и командироване на 

цивилни служители извън територията на страната в международни организации 

или в други международни инициативи, както и за курсове в чужбина с 

продължителност повече от осем седмици – 3 (три) години от датата на изпитния 

протокол; 

б) за длъжности във военни формирования, участващи в операции и мисии 

извън територията на страната, за които по длъжностна характеристика се 

изисква владеене на чужд език съгласно стандартизационно споразумение на 

НАТО STANAG 6001 – 5 (пет) години от датата на изпитния протокол; 

в) за изпълнение на военна служба в състава на многонационални 

формирования или на длъжности в международни организации или в други 

международни инициативи на територията на страната, както и за 

командироване на цивилни служители на територията на страната в 

международни организации или в други международни инициативи – 6 (шест) 

години от датата на изпитния протокол; 

г) за длъжности в страната (извън тези по буква „в“) – без срок.“ 



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 


