
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

10.04.2012 г.                                №ОХ-276                                               София 

Съдържание:  За допълнение на заповед на министъра на отбраната 

№ ОХ-641/01.08.2011 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: 

В МЗ № ОХ-641/01.08.2011 г. се правят следните допълнения: 

1. В края на т. 2.1.1 се слага запетая и се добавя следния текст: „, като 

кандидатите за изпита за определяне на нивото на владеене на 

английски език трябва да притежават удостоверение за владеене на 

английски език съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001 или 

валидно удостоверение за постигнати минимум 50 точки на тест 

ALCPT (American Language Course Placement Test). 

2. Създават се нови точки 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.2.1, 2.1.1.2.2 и 2.1.1.2.3 

със следното съдържание: 

„2.1.1.1. Предварителен тест ALCPT за явяване на изпита за 

определяне на нивото на владеене на английски език съгласно 

стандарта на НАТО STANAG 6001 се провежда два пъти годишно 

преди редовните изпитни сесии – през първата седмица на м. март и 

първата седмица на м. септември, като кандидатите за явяване на тест 

ALCPT до 15 февруари и до 15 август подават рапорт/заявление, 

съгласно Приложение 1, до началниците на ВА „Г. С. Раковски“ и 

висшите военни училища, където се провежда тест ALCPT. 

2.1.1.2. До края на месеците февруари и август, началниците на 

структурите, провеждащи тест ALCPT, организират: 

2.1.1.2.1. изготвянето на график за явяване на тест ALCPT в 

рамките на периода, описан в т. 2.1.1.1; 

2.1.1.2.2.  уведомяването на кандидатите за тест ALCPT за часа, 

датата и мястото на провеждането му. 

2.1.1.2.3. Удостоверенията за постигнат резултат на тест ALCPT се 

издават в съответствие с разпоредбите на раздел III, точки 10, 11, 12, 

13, 14 и 15 на МЗ №ОХ-760/04.10.2011 г.“ 



3. В т. 2.3.3 се добавя следния текст „, като периодът между 

явяването на цялостен и на частичен изпит трябва да бъде минимум 

два месеца.“ 

4. След т. 2.15.2 се слага „;“ и се създава нова т. 2.15.3 със следния 

текст: 

„2.15.3. кандидатите за изпита за определяне на нивото на 

владеене на английски език – копие от удостоверение за владеене на 

английски език съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001 или 

валидно удостоверение за постигнати минимум 50 точки на тест 

ALCPT.“ 

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

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

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, както и в АИС на ръководния състав на 

Българската армия. 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на 

дирекция „Управление на човешките ресурси”. 

                  

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

        

      АНЮ АНГЕЛОВ 

 


