
                              З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

29.09.2016 г.           № ОХ - 759                   София  

 

Съдържание: Обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от 

Сухопътните войски на Българската армия в Армейския 

командно-щабен колеж на САЩ във Форт Левънуърт, Канзас, 

през учебната 2017/2018 г. 
 

На основание чл. 26, т. 6 и т. 15, и чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България, чл. 114 от Правилника за прилагане на 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 33 от Наредба 

№ Н-5/02.03.2011 г. за условията и реда за приемане във ВА „Г. С. Раковски” и в 

изпълнение на договореностите по Международната програма за образование и 

обучение на военни кадри в САЩ – IMET,  

 

З А П О В Я Д В А М: 
 

I. Обявявам едно място за обучение на военнослужещ от Сухопътните 
войски на Българската армия в Армейския командно-щабен колеж на САЩ във 
Форт Левънуърт, Канзас, през учебната 2017/2018 г. 

II. Кандидатите за обучение трябва да отговарят на изискванията на: 
1. Чл. 111, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България и да владеят английски език 
на ниво минимум 2-2-2-2 по стандарта на НАТО STANAG 6001 или минимум 80 
точки от валиден в съответствие с изискванията на т. II.13. от МЗ № ОХ-
622/05.09.2013 г. ALCPT тест.   

2. Американската страна за постигане на минимум 80 точки на тест по 
английски език ECL пред представител на Посолството на САЩ в София и за 
годност за обучение по Програма IMET на Правителството на САЩ. 

III. Кандидатите, които отговарят на изискванията по т. II.1. от настоящата 

заповед, подават рапорти по команден ред до министъра на отбраната до 21.10.2016 

г. 

Рапортите и приложените към тях документи се проверяват за редовност и 

окомплектованост от комисия за допускане до кандидатстване в Командването на 

Сухопътните войски. Командирът на Сухопътните войски да представи към 

Протокола от работата на комисията прогнози за длъжностите, на които ще бъдат 

назначени допуснатите кандидати след завършване на обучението. 

Решението на комисията и комплектите документи на допуснатите офицери 

да се изпращат до директора на дирекция “Управление на човешките ресурси” до  

04.11.2016 г. 
Към рапортите да се прилагат следните документи: 
1. Копие на дипломата от военното училище и на приложението към нея или 

документ за приравнено образование, придобито в друга страна, заверени 

нотариално или от съответния кадрови орган. 



 

2. Копия на документите от последната атестация, заверени от кадровия 

орган, където се съхраняват оригиналите. 

3. Медицинско свидетелство, съгласно чл. 32 от Наредба № Н-4/18.02.2013 г. 

за военномедицинска експертиза. 

4. Кадрова справка за кандидата. 

5. Копие на Разрешението на кандидата за достъп до класифицирана 

информация, с минимално ниво „Поверително”. 

6. Копие на Удостоверение за владеене на английски език съгласно STANAG 

6001 или копие на Удостоверение за постигнати брой точки на тест ALCPT, 

заверено от кадровия орган. 

7. Попълнено CV на английски език по образец, предоставено от дирекция 

„Управление на човешките ресурси“. 

IV. Дирекция “Управление на човешките ресурси”: 

1. Да организира провеждането на тест по английски език ECL пред 

представител на Посолството на САЩ в София на 08.11.2016 г. от 14.00 ч. в зала 

227 във ВА „Г. С. Раковски”. 

2.  Да организира беседи с представители на Офиса на аташето по отбраната 

на САЩ/Офиса за отбранително сътрудничество към Посолството на САЩ в 

Посолството на САЩ в София в периода 09.11.2016 г. – 18.11.2016 г. 

V. До 05.12.2016 г. комисията, назначена с министерска заповед № Р-

500/13.12.2014 г., да разгледа документите и да предложи да бъдат допуснати до 

конкурсни изпити кандидатите, отговарящи на условията за обучение, на 

изискванията на американската страна за владеене на английски език и въз основа 

на становището на Офиса на аташето по отбраната на САЩ в София/Офиса за 

отбранително сътрудничество към Посолството на САЩ в София за годността за 

обучение на съответния кандидат по Програма IMET. 

VI. До 19.12.2016 г. дирекция “Управление на човешките ресурси” да 

изготви министерска заповед за допускане на кандидатите за обучение до 

конкурсни изпити. Отдел „Личен състав“ в Командването на Сухопътните войски 

да уведоми допуснатите кандидати за участие в конкурса. 

VII. Началникът на ВА „Г. С. Раковски” да организира и проведе 

конкурсните изпити по специалността „Организация и управление на военни  

формирования на оперативно ниво”, специализация „Сухопътни войски“ в периода 

09.01.2017 г.  – 11.01.2017 г. и да осигури помещения за провеждане на теста по 

английски език ЕСL пред представител на Посолството на САЩ в София. 

Конкурсните изпити включват: 

1. Писмен изпит по тактическа (тактико-специална) подготовка за 

специализация „Сухопътни войски“. 

Писменият изпит е анонимен. 

2. Устен изпит по тактическа (тактико-специална) подготовка за 

специализация „Сухопътни войски“. 

3. Изпит по физическа подготовка. 



Оценката по физическа подготовка на кандидатите да се формира като сбор 

от точки по отделните нормативи за съответната възрастова група от Единния 

армейски тест, както следва: 

- отличен - над 300 точки;  

- добър - от 251 до 300 точки; 

- удовлетворил - от 200 до 250 точки; 

- неудовлетворил - под 200 точки или непокрит норматив за 30 точки, 

независимо от събраните точки. 

VIII. Със своя заповед, началникът на ВА „Г. С. Раковски” да определи 

състава на комисията за провеждане на конкурсните изпити, процедурата за 

нейната работа, начина на формиране на общия състезателен бал, условията и реда 

за оценяване и съхранение на писмените работи и протоколите от изпитите.  

IX. Началникът на ВА “Г. С. Раковски” до 12.01.2017 г. да обяви със своя 

заповед класирането в низходящ ред на получения състезателен бал и да уведоми 

дирекция “Управление на човешките ресурси” за резултатите от конкурсните 

изпити. 
X. След финансиране по Програма IMET на обучението в Армейския 

командно-щабен колеж на САЩ във Форт Левънуърт, Канзас, през учебната 
2017/2018 г. дирекция “Управление на човешките ресурси” да изготви заповед за 
командироване на спечелилия конкурса кандидат.  

Кандидатът, некомандирован за обучение в Армейския командно-щабен 

колеж на САЩ във Форт Левънуърт, Канзас, за учебната 2017/2018 г., не ползва 

права на спечелил конкурс за подобно обучение в командно-щабни колежи в 

страната или чужбина. 
XI. Директорът на дирекция “Връзки с обществеността” да организира 

публикуването на заповедта в Internet-страницата на Министерството на отбраната. 
XII. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на началника на 

отбраната. 
 
 

    МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА    

    НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

     

 НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


