
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

22.06.2016 г.                                    № ОХ- 478                                                София 

Съдържание: Изменения и допълнения 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, изменена с МЗ №ОХ-20/08.01.2015 г. 

В съответствие с препоръките на Бюрото за международно езиково 

координиране на НАТО (BILC) и 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: 

I. 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. В Приложение 1, в т. 3 от Общите положения, след текста „редакция 

5,“ се добавя „НАТО ATrainP-05 (Edition A) (Version 2).“ 

2. В Приложение 2, в т. 3 от Общите положения, след текста „редакция 

5,“ се добавя „НАТО ATrainP-05 (Edition A) (Version 2).“ 

3. В Приложение 3, в т. 3 от Общите положения, след текста „редакция 

5,“ се добавя „НАТО ATrainP-05 (Edition A) (Version 2).“ 

4. В Приложение 4, в т. 3 от Общите положения, след текста „редакция 

5,“ се добавя „НАТО ATrainP-05 (Edition A) (Version 2).“ 

5. В Приложение 5, в т. 3 от Общите положения, след текста „редакция 

5,“ се добавя „НАТО ATrainP-05 (Edition A) (Version 2).“ 

6. В Приложение 6, в т. 3 от Общите положения, след текста „редакция 

5,“ се добавя „НАТО ATrainP-05 (Edition A) (Version 2).“ 

7. В Приложение 8, в т. 3 от Общите положения, след текста „редакция 

5,“ се добавя „НАТО ATrainP-05 (Edition A) (Version 2).“ 

II. В приложение № 6 на МЗ № ОХ-851/08.11.2011 г., в 

Спецификациите за изпита по турски език се правят следните изменения: 

1. На стр. 8, в раздел „Дължина на текстовете“, текстът „Общият брой на 

думите във всички текстове от компонента четене: за ниво едно – до 3000 

думи; за ниво две – до 3500 думи; за ниво три – до 4000 думи; за ниво четири – 

до 4500 думи.“ отпада и се заменя с текста: 

„Общ брой на знаците във всички текстове от компонента четене: 

За ниво  едно         до 3000 знака; 



За ниво  две           до 3500 знака; 

За ниво  три           до 4000 знака; 

За ниво  четири     до 4500 знака.“ 

2. На стр.16, в раздел „Видове задачи“, текстът „За ниво три: Коментар 

по зададен текст- аргументиране на мнение или позиция, съгласие/несъгласие 

с твърдение, анализиране, изказване на предположение, подробно 

обяснение/разказ/описание или брифинг в обем около 250 думи.“ отпада и се 

заменя с текста „За ниво три: Коментар по зададен текст- аргументиране на 

мнение или позиция, съгласие/несъгласие с твърдение, анализиране, изказване 

на предположение, подробно обяснение/разказ/описание или брифинг в обем 

около 2500 знака.“ 

3. На стр.17, в раздел „Видове задачи“, текстът „За ниво четири: 

Съставяне на свързан текст- есе или коментар по актуална обществено-

политическа тема в обем около 250 думи.“ отпада и се заменя с текста „За 

ниво четири: Съставяне на свързан текст- есе или коментар по актуална 

обществено-политическа тема в обем около 3000 знака.“ 

III. В приложение № 8 на МЗ № ОХ-851/08.11.2011 г., в 

Спецификациите за изпита по български език се правят следните изменения: 

1. На стр. 3, в раздел „Общи положения“, т. 1 отпада. 

2. На стр. 3, в раздел „Общи положения“, в края на т. 2 се добавя текста 

„и временната изпитна комисия на Националния военен университет „Васил 

Левски“.“ 

3. На стр. 3, в раздел „Общи положения“, текстът на т. 6 отпада и се 

заменя с текста „Изпитът за определяне на нивото на владеене на 

български език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО 

STANAG 6001 в Република България се провежда както следва: общ изпит за 

нива едно-две и отделен изпит за ниво три. 

4. На стр. 4 отпада текстът на целия раздел „Описание на изпита за 

нива едно-три“. 

5. На стр.7, в раздел „Брой въпроси“, текстът „За нива едно - три до 70 

въпроса“ отпада и се заменя с текста „За нива едно - две – до 50 въпроса; за 

ниво три – до 50 въпроса.“ 

6. На стр. 7, в раздел „Време“, текстът „За нива едно - три до 120 

минути“ отпада и се заменя с текста „За нива едно-две – 90 минути; за ниво 

три – 90 минути.“ 

7. На стр.11, в раздел „Брой въпроси“, текстът „За нива едно - три до 70 

въпроса“ отпада и се заменя с текста „За нива едно - две – до 50 въпроса; за 

ниво три – до 50 въпроса.“ 

8. На стр. 11, в раздел „Време“, текстът „За нива едно - три до 40 - 45 

минути“ отпада и се заменя с текста „За нива едно-две – до 35 минути; за ниво 

три – до 30 минути.“ 

9. На стр.14, в раздел „Брой на задачите“, текстът „За нива едно - две – 

1 задача“ отпада и се заменя с текста „За нива едно - две – 2 задачи; за ниво 

три – 1 задача.“ 



10. На стр. 14, в раздел „Време“, текстът „За нива едно-три – до 60 

минути.“ отпада и се заменя с текста „за нива едно-две – до 60 минути; за ниво 

три – до 60 минути.“ 

11. На стр. 20, в раздел „Време“, текстът „За нива едно-три до 30 

минути.“ отпада и се заменя с текста „за нива едно-две – до 20 минути; за ниво 

три – до 20 минути.“ 

IV. Настоящата заповед да влезе в сила от 01.07.2016 година. 

V. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на 

Министерството на отбраната и АИС на ръководния състав на Българската 

армия. 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция 

„Управление на човешките ресурси“. 

 

                 МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

        

НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 
 

 


