
  

З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

23.03.2010 г.                               № OХ - 163                                         София 

Съдържание: Относно условията и реда за провеждане на изпитите за 

определяне на нивото на владеене на чужд 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: 
 

І. По общата организация на изпитите за определяне на нивото на 

владеене на чужд език съгласно стандартизационното споразумение на 

НАТО STANAG 6001: 

1. Да се организират и провеждат изпити за определяне на нивото на 

владеене на чужд език по изучаваните във висшите военни училища 

чужди езици, а за чужденци – и по български език, както следва: 

1.1. във Военна академия „Г. С. Раковски“ – по английски, 

немски, френски, руски и български език; 

1.2. в Националния военен университет „В. Левски“ и 

подчинените му структури – по английски, гръцки, турски, румънски, 

сръбски, руски и български език; 

1.3. във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – по 

английски език. 

2. Цялостната организация по обработване на рапортите 

(заявленията), изготвяне на изпитните протоколи, уведомяване на 

кандидатите и осигуряване на канцеларски материали за изпитите да се 

осъществява от длъжностни лица, определени от началниците на 

структурите по т. 1 на настоящия раздел. 

3. Всички кандидати за явяване на изпит за определяне на нивото на 

владеене на чужд език съгласно STANAG 6001, с изключение на тези, 

посочени в т. 4 на настоящия раздел, да заплащат такса за явяване на 

изпит в размер на 20 (двадесет) лева (за цялостен изпит по чужд език) или 

10 (десет) лева (за частичен изпит по английски език), която се внася по 

банкова сметка на съответната структура по т. 1 на настоящия раздел, 

където се явяват на изпит.  

4. Не заплащат такса за явяване на изпит следните кандидати за 



  

изпит: 

4.1. Военнослужещите и цивилните служители, назначени на 

длъжности, които са включени в заповед на министъра на отбраната за 

задължително владеене на английски език; 

4.2. Випускниците (слушатели и курсанти) на военни академии и 

висши военни училища в страната и чужбина; 

4.3. Чуждестранните обучаеми в българските висши военни 

училища и академии. 

5. Изпитите за определяне на нивото на владеене на чужд език 

съгласно STANAG 6001 да се провеждат, както следва: 

5.1. за английски език – от структурата за разработване и 

провеждане на тестове по английски език в дирекция „Управление на 

човешките ресурси“ на Министерство на отбраната (МО); 

5.2. за останалите езици – от временни комисии, които се 

определят ежегодно в заповед на министъра на отбраната и включват 

квалифицирани преподаватели по съответния език. 

ІІ. По условията и реда за явяване на изпитите за определяне на 

нивото на владеене на чужд език съгласно стандартизационното 

споразумение на НАТО STANAG 6001: 

1. До изпити за определяне на нивото на владеене на чужд език 

съгласно STANAG 6001 могат да бъдат допускани, както следва: 

1.1. военнослужещите и цивилните служители от Министерството 

на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната и Българската армия; 

1.2. обучаемите (курсанти и слушатели) във висшите военни 

училища и академии; 

1.3. чуждестранните обучаеми в българските висши военни 

училища и академии. 

2. Редовните изпитни сесии за определяне на нивото на владеене на 

чужд език съгласно STANAG 6001, да се провеждат два пъти годишно, 

както следва:  

2.1. в периода април – юни (пролетна изпитна сесия); 

2.2. в периода ноември – януари (есенна изпитна сесия). 

3.  Кандидатите за изпит по английски език имат право да се явяват 

на изпитни сесии, както следва: 

3.1. за цялостен изпит (включващ всички езикови умения) – 

веднъж годишно; 

3.2. за частичен изпит (за подобряване на до две от езиковите 

умения за нива от 1 до 3) – в последващата цялостния изпит редовна 

изпитна сесия, като един цялостен изпит може да бъде последван само от 

един частичен.  

4. Кандидатите за изпити по езици, различни от английски език, 



  

имат право да се явяват на изпитни сесии, както следва: 

4.1. за изпити с общи нива – веднъж годишно; 

4.2. за изпити с отделни нива – както в две последователни сесии, 

така и в рамките на една и съща сесия за две последователни нива (при 

успешно издържан изпит за по-ниското ниво). 

5. В края на обучението си, випускниците (курсанти и слушатели) на 

висшите военни училища и ВА „Г. С. Раковски“ задължително да се 

явяват на изпит за определяне на нивото на владеене на английски език 

съгласно STANAG 6001 на специално организирани сесии във ВА 

„Г. С. Раковски“ и висшите военни училища.  

6. Началникът на ВА „Г. С. Раковски”, ежегодно до 30 октомври, да 

изпраща по команден ред в дирекция „Управление на човешките ресурси“ 

– МО предложение за датите за провеждане на изпитите със слушателите 

от факултет „Командно-щабен“. 

7. Началниците на НВУ „В. Левски” и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, 

ежегодно до 30 април, да изпращат по команден ред в дирекция 

„Управление на човешките ресурси“ – МО предложение за провеждане на 

изпитите с випускниците по специалности. 

8. Военнослужещите, випускници на висши военни училища и 

академии в чужбина, да се явяват на редовните изпитни сесии. 

9. До изпит по английски език съгласно STANAG 6001 да се 

допускат кандидати, които отговарят на едно от следните условия: 

9.1. Притежават удостоверение за владеене на английски език 

съгласно STANAG 6001; 

9.2. Притежават валидно удостоверение за постигнат резултат на 

тест American Language Course Placement Test (ALCPT) минимум 60 точки; 

9.3. Не притежават удостоверение за владеене на английски език 

съгласно STANAG 6001 или удостоверение за постигнат резултат на тест 

ALCPT, но са били на обучение в страна, в която английският е официален 

език, за време не по-малко от 2 (два) месеца и са се завърнали до 6 (шест) 

месеца преди началото на изпитната сесия. 

10. До изпит съгласно STANAG 6001 по езици, различни от 

английски, да се допускат кандидати, подали документи по т. 11 и т. 12 на 

настоящия раздел. 

11. За явяване на изпит за определяне на нивото на владеене на чужд 

език съгласно STANAG 6001, военнослужещите да подават рапорт, а 

цивилните служители – заявление до командира (началника) на военното 

формирование или ръководителя на административната структура, в която 

служат или работят, както следва: 

11.1. за цялостен изпит по чужд език (включващ всички езикови 

умения) – съгласно Приложение 1а. 

11.2. за частичен изпит по английски език (за подобряване на до две 



  

езикови умения) – съгласно Приложение 1б. 

12. Към рапорта (заявлението) по предходната точка да се прилага, 

както следва: 

12.1. за кандидатите, посочени в раздел І, т. 3 – копие на 

документа за платена такса; 

12.2. за кандидатите, посочени в раздел І, т. 4.1 – служебна 

бележка от командира (началника) на военното формирование или 

ръководителя на административната структура, че длъжността, която 

заемат, е включена в заповед на министъра на отбраната за задължително 

владеене на английски език, съгласно Приложение 2.  

13. Кандидатите за изпит по английски език съгласно STANAG 

6001, освен документите, посочени в т.12 на настоящия раздел, да 

прилагат към рапорта (заявлението) и един от следните документи: 

13.1. копие на последното издадено удостоверение за владеене на 

английски език съгласно STANAG 6001; 

13.2. копие на валидно удостоверение от тест по английски език 

ALCPT; 

13.3. копие от документ за завършено обучение в страна, в която 

английският е официален език. 

14. Сроковете за подаване на рапорти (заявления) за допускане до 

изпит съгласно STANAG 6001 да са, както следва: 

14.1. за пролетната изпитна сесия – до 15 февруари; 

14.2. за есенната изпитна сесия – до 15 септември. 

15. До 1 (една) седмица след изтичане на срока по предходната 

точка, командирът (началникът) на военното формирование или 

ръководителят на административната структура да организира 

изпращането на рапорта (заявлението) до началника на съответното висше 

военно училище или академия, където кандидатът е заявил желание да се 

яви на изпит. 

16. Началниците на структурите, посочени в раздел І, т. 1, да 

организират уведомяването на кандидатите за часа, датата, мястото и реда 

на провеждане на изпитите не по-късно от 10 (десет) дни преди началото 

им. 

17. Началниците на структурите, посочени в раздел І, т. 1, да 

организират проверката на обстоятелствата по т. 1, т. 3, т. 4, т. 9 и т. 10 от 

настоящия раздел относно кандидатите, подали документи в съответното 

висше военно училище или академия. 

18. Кандидатите за изпит, посочени в раздел І, т. 4.1, които са от 

населени места, различни от мястото на провеждане на изпита, да се 

командироват за времето на провеждането му. 

19. Курсантите, които се явяват на изпит за владеене на чужд език, 

различен от английски, да се командироват до мястото на провеждане на 



  

изпита по съответния език (ако изпитът се провежда в друго населено 

място), за времето на провеждането му. 

20. При възможност, началниците на структурите, посочени в раздел 

І, т. 1.2 и т. 1.3, да организират срещу заплащане настаняването в 

общежитията на съответната структура на военнослужещи и цивилни 

служители-кандидати за изпити от други гарнизони, за което да им се 

издадат фактури по съответния образец. 

ІІІ. По организацията и провеждането на тест по английски език 

American Language Course Placement Test (ALCPT): 

1. Тест ALCPT да се провежда с: 

1.1. Военнослужещите и цивилните служители, които не 

отговарят на условията за изпит, посочени в раздел ІІ, т. 8; 

1.2. Военнослужещите и цивилните служители, които са 

предвидени за обучение в курсове по английски език във висшите военни 

училища и ВА „Г. С. Раковски“, но нямат валидно удостоверение за 

ALCPT; 

1.3. Обучаемите в курсовете по английски език във висшите 

военни училища и ВА „Г. С. Раковски“, съгласно учебно-плановата 

документация за провеждане на курса. 

2. Тест ALCPT по т. 1.1 и т. 1.2 от настоящия раздел да се провежда 

от временни комисии в структурите, посочени в раздел І, т. 1, два пъти 

годишно в следните периоди, без резервни дати: 

2.1. от 1 до 10 февруари; 

2.2. от 1 до 10 септември. 

3. Изпитните дати в рамките на периода да се определят от 

съответните структури, посочени раздел І, т. 1, в зависимост от броя на 

кандидатите за теста. 

4. Тест ALCPT може да се провежда в посочените в т. 2 на 

настоящия раздел периоди и във военните формирования, които имат 

необходимите условия за това (фонетична езикова лаборатория с отделно 

работно място за всеки кандидат), по предварителна заявка и след 

съгласуване с дирекция „Управление на човешките ресурси“ – МО и 

началниците на структурите от раздел І, т. 1.   

5. За допускане до тест ALCPT, военнослужещите да подават 

рапорт, а цивилните служители – заявление, до командира (началника) на 

военното формирование или ръководителя на административната 

структура, в която служат  или работят, съгласно Приложение 3. 

6. Сроковете за подаване на рапорти (заявления) за явяване на тест 

ALCPT да бъдат както следва: 

6.1. до 1 декември на предходната година – за явяване на тест през 

месец февруари; 



  

6.2. до 1 юли – за явяване на тест през месец септември. 

7. До 1 (една) седмица след изтичане на сроковете по предходната 

точка, командирът (началникът) на военното формирование или 

ръководителят на административната структура да организира 

изпращането на рапорта (заявлението) по команден ред до органите по 

личния състав в Българската армия и структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната или до дирекция „Управление на човешките 

ресурси“ – МО (за структурите на Министерство на отбраната). 

8. До 30-то число на месеците декември и юли, органите по личния 

състав, посочени в предходната точка, да изпратят рапортите 

(заявленията), придружени със списък на кандидатите за теста от 

подчинената им структура, до началниците на структурите от раздел І, 

т. 1.   

9. До 10-то число на месеците януари и август, началниците на 

структурите от раздел І, т. 1 да организират: 

9.1. обявяването в Интернет-страниците на датите на провеждане 

на теста ALCPT; 

9.2. изготвянето на график за явяване, в случай на голям брой 

кандидати и повече от една дата за явяване на тест в рамките на периода;  

9.3. уведомяването по команден ред на органите по личния 

състав, посочени в т. 7 на настоящия раздел, за датите и часовете на 

провеждане на теста ALCPT за кандидатите от съответната структура.  

10. До 30-то число на месеците януари и август, но не по-късно от 1 

(една) седмица преди началото на теста, органите по личния състав, 

посочени в т. 7 на настоящия раздел, да уведомят по команден ред 

кандидатите за теста ALCPT за часа, датата и мястото на провеждането 

му. 

11. Кандидатите за явяване на тест ALCPT от населени места, 

различни от мястото на провеждане, да се командироват за времето на 

провеждането му. 

12. Съставът на временните комисии по администрирането и редът 

за организиране и провеждане на теста ALCPT, както и комплектоването, 

валидността и съхранението на вариантите на теста, да се уреждат със 

заповед на министъра на отбраната. 

13. Рапортите (заявленията) за допускане до тест ALCPT да се 

съхраняват в структурите, посочени в раздел І, т. 1, за срок 1 (една) 

година. 

14. На явилите се на тест ALCPT, началниците на структурите, 

посочени в раздел І, т. 1, да организират издаване на удостоверение за 

постигнат резултат в брой точки, съгласно Приложение 4. 

15. Началниците на структурите, посочени в раздел І, т. 1, да 



  

организират изпращането на протоколите с резултатите от проведения 

тест до дирекция „Управление на човешките ресурси“ – МО на хартиен 

носител и в електронен формат на адреса на дирекцията в АИС на БА до 1 

(една) седмица след провеждането на теста. 

16. Срокът на валидност на удостоверението за постигнат резултат 

на теста ALCPT да бъде 2 (две) години от датата на издаване на 

удостоверението, като за валидно да се счита последното издадено 

удостоверение. 

17. Военнослужещите и цивилните служители са длъжни да 

представят копие от удостоверението на кадровия орган по местослужене 

или месторабота за прилагане в личните им кадрови дела. 

18. Началниците на структурите, посочени в раздел І, т. 1, да 

организират създаването и поддържането на регистър на издадените 

удостоверения за постигнат резултат на тест ALCPT. 

19. Органите по личния състав, посочени в т. 7 на настоящия раздел, 

да създадат и поддържат база данни с резултатите от тестовете ALCPT на 

лицата от подчинените им структури. 

ІV. По формáта на изпитите за определяне на нивото на владеене на 

чужд език съгласно стандартизационното споразумение на НАТО 6001 и 

съставянето на изпитни комисии: 

1. Изпитите по всички езици да се подготвят и провеждат по 

утвърдени от министъра на отбраната спецификации за изпита по 

съответния език, изготвени съгласно стандартизационно споразумение на 

НАТО STANAG 6001, като поотделно се оценяват езиковите умения 

„слушане“, „говорене”, „четене“ и „писане“. 

2.  Изпитът по английски език да бъде общ за нива от 1 до 3 и отделен 

за ниво 4, а изпитите по останалите езици да бъдат общи или на отделни 

нива. 

3. За всяка изпитна сесия да се подготвят не по-малко от 3 (три) 

варианта на изпита по английски език и не по-малко от 2 (два) варианта на 

изпитите по другите езици. 

4. Изпитът по английски език да се организира в групи, съгласно 

утвърден график, като проверката на уменията „четене“ и „слушане“ да се 

провежда през първия ден, а на умението „писане“ – през втория ден. До 

края на седмицата по график да се проверява умението „говорене“ с всеки 

един кандидат поотделно.  

5. При нарушаване реда на провеждане на изпита или допуснати 

технически неточности, жалби могат да бъдат подавани до дирекция 

„Управление на човешките ресурси“ – МО (за изпита по английски език) 

или до началниците на ВА „Г. С. Раковски“ и НВУ „В. Левски“ (за 

останалите езици) в срок до края на съответната изпитна сесия. 



  

6. Изпитните комисии да се определят в състав от най-малко двама 

члена. 

7. Началникът на ВА „Г. С. Раковски“ ежегодно до 30 ноември да 

изпраща по команден ред до дирекция „Управление на човешките 

ресурси“ –МО предложения за състава на временните изпитни комисии по 

немски, френски, руски и български език. 

8. Началникът на НВУ „В. Левски“ ежегодно до 30 ноември да 

изпраща по команден ред до дирекция „Управление на човешките 

ресурси“ – МО предложения за състава на временните изпитни комисии 

по гръцки, турски, румънски, сръбски, руски и български език. 

9. Дирекция „Управление на човешките ресурси“ – МО ежегодно до 

31 декември да подготвя заповед на министъра на отбраната за състава и 

реда на работа на временните комисии за провеждане на изпитите през 

следващата календарна година. 

10. В състава на временните изпитни комисии могат да се включат 

преподаватели от всички висши военни училища и ВА „Г. С. Раковски“.  

11. Участието на преподавателите във временните комисии за 

провеждане на изпити по чужд език и тест ALCPT да се зачита за 

аудиторна заетост по нормативи, определени от академичните съвети на 

висшите военни училища и ВА „Г. С. Раковски“. 

V. По съхранението на изпитни материали за определяне на нивото 

на владеене на чужд език съгласно стандартизационното споразумение на 

НАТО STANAG 6001: 

1. Изпитните материали за придобиване на удостоверение за 

владеене на чужд език съгласно STANAG 6001 да се съхраняват от 

началника на структурата за разработване и провеждане на тестове по 

английски език в дирекция „Управление на човешките ресурси“ – МО и от 

председателите на временните изпитни комисии, като материалите се 

актуализират под тяхно ръководство. 

2. Експертите от структурата за разработване и провеждане на 

тестове по английски език в дирекция „Управление на човешките ресурси“ 

– МО и членовете на временните комисии носят дисциплинарна 

отговорност в случай на разпространение на съдържанието на изпитните 

материали. 

3. Изпитни материали могат да се предоставят и разпространяват за 

ползване с учебна цел не по-рано от 3 (три) години след тяхното 

използване. 

4. Изпитните работи на явилите се кандидати да се съхраняват от 

началника на структурата за разработване и провеждане на тестове по 

английски език в дирекция „Управление на човешките ресурси“ – МО и от 



  

председателите на временните изпитни комисии в продължение на 1 

(една) година. 

VІ. По оповестяването и отчитането на резултатите от проведените 

изпити и издаването на удостоверения за нивото на владеене на чужд език 

съгласно стандартизационното споразумение на НАТО STANAG 6001: 

1. Експертите от структурата за разработване и провеждане на 

тестове по английски език в дирекция „Управление на човешките ресурси“ 

– МО да оповестят резултатите от изпита по английски език до 1 (един) 

месец след приключване на изпита. 

2. Началниците на ВА „Г. С. Раковски“ и на НВУ „В. Левски“ да 

организират уведомяването на кандидатите за резултатите от изпитите по 

останалите чужди езици до 1 (един) месец след приключване на изпитите. 

3. Въвеждането на резултатите от изпитните протоколи в комплекс 

„Планиране, отчет и анализ на езиковата подготовка в Министерството на 

отбраната и Българската армия – STANAG 6001“ да се организира, както 

следва: 

3.1. за резултатите от изпитите по английски език – от началника 

на структурата за разработване и провеждане на тестове по английски език 

в дирекция „Управление на човешките ресурси“ – МО; 

3.2. за резултатите от изпитите по останалите езици – от 

началниците на ВА „Г. С. Раковски“ и на НВУ „В. Левски“. 

4. Резултати от изпити за владеене на чужд език съгласно STANAG 

6001, които са проведени от чуждестранни военно-учебни институции към 

министерствата на отбраната на съответните държави, да бъдат въвеждани 

в комплекс „Планиране, отчет и анализ на езиковата подготовка в 

Министерството на отбраната и Българската армия STANAG 6001“ след 

представяне в дирекция “Управление на човешките ресурси“ – МО на 

копие на издаденото удостоверение. 

5. Протоколите с резултатите от изпитите за владеене на чужд език 

съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 да се 

съхраняват на хартиен носител в дирекция „Управление на човешките 

ресурси“ – МО, ВА „Г. С. Раковски“ и НВУ „В. Левски“ в продължение на 

5 (пет) години. 

6. Удостоверение за нивото на владеене на чужд език съгласно 

STANAG 6001 да се издава след успешно издържан изпит на ниво 1 и по-

високо по всяко едно от уменията, съгласно Приложение 5 (образец на 

удостоверение за нивото на владеене на английски език) или Приложение 

6 (образец на удостоверение за нивото на владеене за останалите езици). 

7. След явяване на частичен изпит по английски език (за 

подобряване на до две от езиковите умения), при резултати ниво 1 и по-

високо, на издържалите се издава ново удостоверение, в което се 



  

отразяват новополучените резултати по съответните умения и резултатите 

по останалите умения, получени на предходната изпитна сесия. 

8. В срок до 2 (два) месеца след приключване на сесията, началникът 

на структурата за разработване и провеждане на тестове по английски език 

в дирекция „Управление на човешките ресурси“ – МО и началниците на 

ВА „Г. С. Раковски“ и на НВУ „В. Левски“ (за другите езици) да 

организират издаването на удостоверения за нивото на владеене на чужд 

език и изпращането им до органите по личен състав в Българската армия, 

дирекциите на Министерството на отбраната и структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната, от чиито състав са успешно 

издържалите изпита. 

9. Военнослужещите и цивилните служители да получат оригинала 

на удостоверението от органа по управление на човешките ресурси 

(личния състав) по местослужене (месторабота). 

10. Органите по управление на човешките ресурси (личния състав) 

по местослужене или месторабота да прилагат в служебното дело на 

военнослужещите и цивилните служители копие от удостоверението за 

владеене на чужд език. 

11. За валидно да се счита последното издадено удостоверение за 

владеене на чужд език съгласно STANAG 6001. 

12. За длъжности в щабове и органи на международни организации, 

в службите на аташетата по отбраната и военните аташета и за основните 

командни длъжности на контингентите за участие в мисии, както и за 

курсове в чужбина с продължителност повече от осем седмици, 

притежаваното валидно удостоверение за владеене на чужд език съгласно 

STANAG 6001 да бъде със срок 3 (три) години от датата на издаване. 

13. Издадените удостоверения за ниво на владеене на чужд език 

съгласно STANAG 6001 да се водят на отчет от дирекция „Управление на 

човешките ресурси“ – МО. 

14. Отчетът на военнослужещите и цивилните служители, 

придобили удостоверение за владеене на чужд език съгласно 

стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001, да се извършва 

от дирекция „Управление на човешките ресурси“ – МО. 

15. Бланките за удостоверения да се печатат при ежегодна заявка от 

дирекция “Управление на човешките ресурси“ – МО след изпратено до 31 

август искане за нужните бройки. 

VІІ. В раздел ІІІ на заповед на министъра на отбраната № ОХ-

186/10.03.2009 г. относно организирането на подбора, предварителното 

тестване и провеждане на курсовете по английски език в изпълнение на 

Стратегията за развитие на системата за обучение и контрол по английски 

език се отменят т. 1 и т. 3. 



  

VІІІ. През месец юни 2010 г. да се организира извънредна сесия за 

тест ALCPT по реда, описан в раздел ІІІ на настоящата заповед, като 

крайният срок за подаване на рапорти (заявления) е 9 април 2010 г. 

ІХ. Настоящата заповед да се публикува в 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“. 

Приложения: 

1а. Образец на рапорт (заявление) за явяване на изпит за определяне 

на нивото на владеене на чужд език съгласно стандартизационно 

споразумение на НАТО STANAG 6001; 

1б. Образец на рапорт (заявление) за явяване на частичен изпит по 

английски език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО 

STANAG 6001(за подобряване на до две от езиковите умения); 

2. Образец на служебна бележка;  

3. Образец на рапорт (заявление) за явяване на тест ALCPT; 

4. Образец на удостоверение за постигнат резултат на тест ALCPT; 

5. Образец на удостоверение за нивото на владеене на английски 

език съгласно STANAG 6001; 

6. Образец на удостоверение за нивото на владеене за останалите 

езици, съгласно STANAG 6001. 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

АНЮ АНГЕЛОВ 



  

Приложение 1а (към раздел ІІ, т. 11.1) 

Рег. № …………………….……….  

  До 

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

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

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

РАПОРТ (ЗАЯВЛЕНИЕ) 

от ............................................................................................................................................ 
/звание, име, презиме и фамилия/ 

длъжност ................................................................................................................................ 
 

военно формирование (адм. структура) ............................................................................. 

от състава на ……………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                       /структура на подчинение/

 

адрес по местослужене (месторабота)…………………………………………………..... 
 

………………………………………………………………………………………………. 
/данните са необходими за изпращане на уведомително писмо за датата на изпита/

 

телефон за връзка:.................................................................................................................
 

 

 

Господин/госпожо ......................................................, 

Моля, на основание т.11.1 от раздел ІІ на МЗ № ОХ- …………………… за 

условията и реда за провеждане на изпитите за определяне на нивото на владеене на 

чужд език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001, да 

бъда допуснат/а до изпит за определяне на нивото на владеене на чужд език през 

........................................ сесия на 20........ г. 

Желая да се явя на изпит по: 

1. английски език в .................................................................................................................. 
                               /място на провеждане на изпита/

 

2. ...........................език за ........... ниво в ................................................................................ 
                              /място на провеждане на изпита/

 

 

.......................20........ г.                                          ………................./............................../ 
                     /подпис/                                 /фамилия/ 

гр. ............................... 
 

Приложения: 

1. …………………………………. 
2. …………………………………. 
3. …………………………………. 

 

 Становище на командира (началника, ръководителя): 

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

                             Командир (началник, ръководител): .........................../................................./ 
/подпис/                           /фамилия/ 

ЕГН           



  

Приложение 1б (към раздел ІІ, т. 11.2) 

Рег. № …………………….……….  

  До 

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

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

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

РАПОРТ (ЗАЯВЛЕНИЕ) 

от ............................................................................................................................................ 
/звание, име, презиме и фамилия/ 

длъжност ................................................................................................................................ 
 

военно формирование (адм. структура) ............................................................................. 

от състава на ……………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                       /структура на подчинение/

 

адрес по местослужене (месторабота)…………………………………………………..... 
 

………………………………………………………………………………………………. 
/данните са необходими за изпращане на уведомително писмо за датата на изпита/

 

телефон за връзка:.................................................................................................................
 

 

 

Господин/госпожо ......................................................, 

Моля, на основание т.11.2 от раздел ІІ на МЗ № ОХ- …………………… за 

условията и реда за провеждане на изпитите за определяне на нивото на владеене на 

чужд език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001, да 

бъда допуснат/а до частичен изпит по английски език през ........................................ 

сесия на 20........ г. 

Желая да се явя на изпит в........................................................................................... 
                                                                                                                                   /място на провеждане на изпита/

 

по следните умения: 1. ………………………… 
                            

                  2. ………………………… 

………................./............................../ 
                       /подпис/                           /фамилия/ 

.......................20........ г. 

гр. .............................. 
 

Приложения: 

1. …………………………………. 
2. …………………………………. 

3. …………………………………. 
 

 Становище на командира (началника, ръководителя): 

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

                             Командир (началник, ръководител): .........................../................................./ 
/подпис/                           /фамилия/ 

ЕГН           



 

  

Приложение 2 (към раздел ІІ, т. 12.2) 

 

 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА 

 

Служебната бележка се издава на…………………………………………… 

……………………………………..…………………………………………………… 

в уверение на това, че военнослужещият (цивилното лице) е назначен/а на 

длъжност, която е включена в заповед на министъра на отбраната № ……........... 

и на основание т. 4.1 от раздел І на МЗ № ОХ-…............................ за условията и 

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

език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001, 

следва да бъде освободен от заплащане на такса за явяване на изпит за 

определяне на нивото на владеене на чужд език. 

 
Командир (началник, ръководител): ................................/.........................../ 

/подпис/                           /фамилия/ 

 

(печат)  
.......................20........ г. 

гр. .............................. 

 



 

  

Приложение 3 (към раздел ІІІ, т. 5) 

Рег. № …………………….……….  

  До 

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

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

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

 

РАПОРТ (ЗАЯВЛЕНИЕ) 

от ............................................................................................................................................ 
/звание, име, презиме и фамилия/ 

длъжност ................................................................................................................................ 
 

военно формирование (адм. структура) .............................................................................. 

от състава на ……………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                       /структура на подчинение/

 

адрес по местослужене (месторабота)…………………………………………………..... 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

телефон за връзка:.................................................................................................................
 

 

 

Господин/госпожо ......................................................, 

Моля, на основание т. 5 от раздел ІІІ на МЗ № ОХ-……………………. за 

условията и реда за провеждане на изпитите за определяне на нивото на владеене на 

чужд език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001, да 

бъда допуснат/а да се явя на тест ALCPT в…........................................................................ 
                                 /място на провеждане на изпита/ 

в периода от ................... до ................... 

 

................................../........................./ 
                 /подпис/                           /фамилия/ 

.......................20........ г. 

гр. .............................. 

 

 

 

 

Становище на командира (началника, ръководителя): 

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

Командир (началник, ръководител): ................................/............................./ 
/подпис/                           /фамилия/ 

ЕГН           



 

  

Приложение 4 (към раздел ІІІ, т. 14) 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

за постигнат резултат на тест ALCPT 

№  …………….. 

 

 

 

на .................................................................................................................................... 
                 (военно звание)   (име, презиме и фамилия) 

 

от ……..………...............…………/……........…………    ЕГН: …….......…………. 
             (военно формирование/структура)         (населено място) 

 

дата на провеждане на АLCPT: .......................... г.               резултат: ......... точки 
                                                              (ддммгг)  

 

 

 

 

 

  

Протокол № ...................../.................г. 

 

 ..................................................................
(организационна структура, провела теста) 

 

............................................................... 
(име и фамилия на председателя на комисията, 

провела теста) 

  

.................................................................. 
(звание, име и фамилия на ръководителя на 

структурата, провела теста) 
 

 

 
(подпис) 

 

(подпис) 
 

дата на издаване: ................................. 
                                      (ддммгг) 

 
 

 

(печат на структурата по т. І.1.) 
    

 

 

 

Забележка:  Военнослужещите/цивилните служители са длъжни да представят копие от 

документа в кадровия орган по местослужене/месторабота за личното си кадрово 

дело. 




