
 

 

З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

10.11.2011 г.                                № ОХ - 857                                           София 

Съдържание:  Изменение и допълнение на МЗ № 641/01.08.2011 г. във 

връзка с реда за поетапното въвеждане на компютърно-

подпомагани тестове за уменията „четене“, „слушане“ и 

„писане“ на изпита за определяне на нивото на владеене 

на английски език съгласно стандартизационно 

споразумение на НАТО STANAG 6001 

На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили 

на Република България и Стратегията за развитие на системата за обучение 

по английски език 

З А П О В Я Д В А М: 

 В МЗ №ОХ-641/01.08.2011 г. се правят следните изменения и 

допълнения: 

  1. Създава се нова т. 8 със следното съдържание: 

 „8. По реда за поетапното въвеждане на компютърно-подпомагани 

тестове за уменията „четене“, „слушане“ и „писане“ на изпита за 

определяне на нивото на владеене на английски език съгласно 

стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 

 8.1. Директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси“ – 

МО да организира въвеждането от експерти в дирекцията на задачи в част 

„писане“ от софтуер „Компютърен тест по английски език“ за изпита за 

определяне на нивото на владеене на английски език съгласно стандарта на 

НАТО STANAG 6001 – до 01.01.2012 г. 

 8.2. Директорът на дирекция „Административно и информационно 

обслужване” да организира прехвърлянето на ВА „Г. С. Раковски“ на 

преносим компютър Dell Studio 1558 с инсталиран на него софтуер 

„Компютърен тест по английски език“ за изпита за определяне на нивото 

на владеене на английски език съгласно стандарта на НАТО STANAG 

6001– до 01.02.2012 г. 

 8.3. Началникът на ВА „Г. С. Раковски” да организира: 

 8.3.1. апробация във ВА „Г. С. Раковски“ на компютърно-

подпомагани тестове за част „писане“ на изпита за определяне на нивото 

на владеене на английски език съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001 

с военнослужещи, цивилни служители, слушатели и специализанти от ВА 

„Г. С. Раковски“, които имат удостоверения за ниво на владеене на 

английски език, получени след изпит по английски език съгласно 



 

 

стандарта на НАТО STANAG 6001, проведен на хартиен носител през 2011 

г. или 2012 г. – до 01.03.2012 г. 

 8.3.2. анализ от Екипа за сертифициране по английски език на 

апробацията на компютърно-подпомагани тестове за част „писане“ на 

изпита за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно 

стандарта на НАТО STANAG 6001 – до 01.07.2012 г. 

 8.3.3. явяването на компютърно-подпомаган тест за част „писане“ от 

изпита за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно 

стандарта на НАТО STANAG 6001 за тези кандидати за редовната изпитна 

сесия „Есен 2012”, които изразят писмено желание да бъдат изпитани в 

компютърно-подпомаган формат на теста – до 01.08.2012 г. 

 8.3.4. въвеждане от Екипа за сертифициране по английски език на 

задачи за уменията „четене“ и „слушане“ в софтуер „Компютърен тест по 

английски език“ за изпита за определяне на нивото на владеене на 

английски език съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001 – до 

01.02.2013 г. 

 8.3.5. апробация във ВА „Г. С. Раковски“ на компютърно-

подпомагани тестове за част „четене“ и за част „слушане“ за изпита за 

определяне на нивото на владеене на английски език съгласно стандарта на 

НАТО STANAG 6001 с военнослужещи, цивилни служители, слушатели и 

специализанти от ВА „Г. С. Раковски“, които имат удостоверения за ниво 

на владеене на английски език, получени след изпит по английски език 

съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001, проведен на хартиен носител 

през 2012 г. или 2013 г. – до 01.03.2013 г. 

 8.3.6. анализ от Екипа за сертифициране по английски език на 

направената апробация на части „четене“ и „слушане“ на компютърно-

подпомагани тестове за изпита за определяне на нивото на владеене на 

английски език съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001 – до 

01.07.2013 г.. 

 8.3.7. явяването на компютърно-подпомагани тестове за 

компонентите „четене“, „слушане“ и „писане“ за изпита за определяне на 

нивото на владеене на английски език съгласно стандарта на НАТО 

STANAG 6001 за тези кандидати за редовната изпитна сесия „Есен 2013“, 

които изразят писмено желание да бъдат изпитани в компютърно-

подпомаган формат на тестовете – до 01.08.2013 г. 

 8.4. От редовната изпитна сесия „Есен 2014“ да се премине изцяло 

към компютърно-подпомагани тестове за компонентите „четене“, 

„слушане“ и „писане“ за всички кандидати за изпита за определяне на 

нивото на владеене на английски език съгласно стандарта на НАТО 

STANAG 6001.“ 

2. Досегашните т.8, т.9 и т.10 стават т.9, т.10 и т.11. 



 

 

3. Настоящата заповед да се публикува в Интернет-страниците на 

Министерството на отбраната, ВА „Г. С. Раковски“ и НВУ „В.Левски“, 

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 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

                   АНЮ АНГЕЛОВ 


