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З А П О В Е Д  
 

НА  МИНИСТЪРА  НА ОТБРАНАТА  НА РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 

19.03.2013 г.                                   №  ОХ  -   218                                             гр. София 
 

Съдържание: Въвеждане на нов модел на обучението по английски език, 

провеждано във военните формирования, Военна академия „Г. С. 

Раковски“ и висшите военни училища за изпълнение на 

изискванията, залегнали в Цел на способностите E 1101 N 

„Владеене на английски език“. 
   

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. Във връзка с изпълнение на изискванията на ЦС E 1101 N „Владеене на 

английски език“, от началото на 2014 година за военните формирования и от 

учебната 2015/2016 година за висшите военни училища и ВА „Г. С. Раковски“, да 

се въведе нов модел на обучението по английски език: 

1. Подготвително обучение по английски език, насочено към войнишкия и 

сержантския състав: 

1.1. неинтензивно подготвително обучение – 480 часа, 10 месеца във военните 

формирования; 

      1.2. интензивен подготвителен курс – 480 часа, 16 учебни седмици във 

висшите военни училища. 

2. Дългосрочни присъствени интензивни курсове по английски език: 

2.1. курс ниво 1 – 480 часа, 16 учебни седмици във висшите военни училища и 

ВА „Г. С. Раковски“; 

2.2. курс ниво 2 – 480 часа, 16 учебни седмици във висшите военни училища и 

ВА „Г. С. Раковски“; 

2.3. курс ниво 3 – 480 часа, 16 учебни седмици във висшите военни училища и 

ВА „Г. С. Раковски“. 

3. Краткосрочни присъствени интензивни курсове за поддържане и развитие на 

ниво на владеене на английски език: 

3.1. курс за поддържане и развитие - подготвително ниво – 120 часа, 4 учебни 

седмици във висшите военни училища; 

3.2. курс за поддържане и развитие - ниво 1 – 120 часа, 4 учебни седмици във 

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

3.3. курс за поддържане и развитие - ниво 2 – 120 часа, 4 учебни седмици във 

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

3.4. курс за поддържане и развитие - ниво 3 – 120 часа, 4 учебни седмици във 

висшите военни училища и ВА „Г. С. Раковски“. 
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4. Дистанционни курсове по английски език на интернет страницата на НВУ 

„В. Левски“: 

4.1. курс ниво 2 – 24 учебни седмици; 

4.2. курс ниво 3 – 24 учебни седмици; 

4.3. курс за поддържане и развитие - ниво 1 – 6 учебни седмици; 

4.4. курс за поддържане и развитие - ниво 2 – 6 учебни седмици; 

4.5. курс за поддържане и развитие - ниво 3 – 6 учебни седмици. 

5. Курсове по специализиран английски език, провеждани във висшите 

военни училища и ВА „Г. С. Раковски“, съгласно Регистъра на курсовете за 

съответната година: 

II. Възлагам на структури във ВА „Г. С. Раковски“ и висшите военни училища 

следните отговорности и приоритети: 

1. Департамент „Езиково обучение“ на ВА „Г. Раковски“ – за курсовете по 

специализиран английски език; 

2. Департамент „Езиково обучение и физическа подготовка“ на НВУ „В. 

Левски“ – за обучението по английски език – подготвително ниво (неинтензивно и 

интензивно) и за курсовете по английски език – дистанционна форма на обучение; 

3. Департамент „Чуждоезиково обучение“, гр. Шумен – за интензивните 

дългосрочни и краткосрочни курсове по английски език на ниво 1, 2 и 3 и за курса 

по специализиран английски език – „Английски език за многонационални 

операции“; 

4. Департамент „Следдипломна квалификация“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, 

съвместно с департамент „Чуждоезиково обучение“, гр. Шумен – за интензивните 

курсове за поддържане и развитие на ниво на владеене на английски език (ниво 

подготвително, 1, 2 и 3). 

III. Директорът на департамент „Езиково обучение и физическа подготовка“ 

на НВУ „В. Левски“ да осъществява методическата подготовка на длъжностните 

лица, провеждащи обучение по английски език във военните формирования, 

където се провежда такова обучение, и да организира: 

1. До 30.08.2013 г., изготвянето и представянето в дирекция „Управление на 

човешките ресурси“ на административната и учебната документация за обучение 

английски език - подготвително ниво – неинтензивно, за утвърждаване от 

министъра на отбраната. 

2. До 15.10.2013 г., провеждането на едноседмичен семинар с методически 

насоки за всички длъжностни лица, провеждащи обучение по английски език във 

военните формирования, като на всеки от тях се даде парола за достъп до учебните 

материали, публикувани на интернет страницата за дистанционно обучение и 

самостоятелна работа на НВУ „В. Левски“. 

3. Достъпа на обучаемите, включени в неинтензивното обучение по английски 

език – подготвително ниво, до системата от курсове за дистанционно обучение и 

материалите за самоподготовка, публикувани на интернет страницата за 

дистанционно обучение на НВУ „В. Левски“. 
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IV. От м. януари 2014 година, обучението по раздел I, т. 1.1 да се провеждат 

във всички военни формирования, където има назначени длъжностни лица, 

провеждащи обучение по английски език. 

V. Във военните формирования, където има назначени длъжностни лица, 

провеждащи обучение по английски език, при нужда, може да бъде провеждано 

обучение по общ английски език и на ниво 1, 2 и 3. Обучението да се провежда 

съгласно утвърдената административна и учебна документация, разработена за 

курс на съответното ниво от висшите военни училища. 

VI. Обучението по английски език, провеждано във военните формирования, 

да завършва за всяко с полагане на изпит – тест ALCPТ, като за целта във 

военните формирования се командироват комисии от преподаватели от ВА „Г. С. 

Раковски“ или висшите военни училища за провеждане на тест ALCPТ. 

1. Удостоверенията за постигнат резултат на теста ALCPT да бъдат издавани 

от съответното висше военно учебно заведение, провело изпита. 

2. Структурата, провела  теста ALCPT, да изпраща в дирекция „Управление на 

човешките ресурси“-МО копие от протокола с резултатите от теста на хартия и в 

електронен вид. 

VII. Командващият на Съвместното командване на силите, командирите на 

видовете въоръжени сили и началниците на структури на пряко подчинение на 

министъра на отбраната: 

1. До 01.04.2013 г. да изготвят преглед и оценка на длъжностните разписания 

на военните формирования по ЦС E 1101 N „Владеене на английски език“, в които 

е необходимо да бъде провеждано обучение по английски език, а няма назначени 

длъжностни лица, които да провеждат обучение по английски език. 

2. До 01.05.2013 г. да изпратят в дирекция „Управление на човешките ресурси“ 

предложения за изменение на длъжностните разписания за включване на 

длъжности по т. 2. Промените в длъжностните разписания да влязат в сила 

считано от 01.07.2013 г. 

3. Ежегодно, в срок до 10 януари: 

3.1. да определят броя на групите за обучение по английски език във военните 

формирования; 

3.2. да издават заповеди за зачисляване на военнослужещите в групи за 

обучение по английски език, провеждано във военните формирования, като копия 

от тях да бъдат изпращани до дирекция „Управление на човешките ресурси“-МО. 

4. Да организират контрола на учебния процес при обучението по английски 

език, което се провежда във военните формирования. 

5. Да организират заповедите по т. 3.2. да се отразяват в „Персонален 

лист“/„Курсова подготовка“ в Автоматизираната система за управление на 

човешките ресурси на Българската армия за всеки военнослужещ. 
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VIII. Военнослужещите, преминали обучение по английски език, да 

предоставят на структурите по личен състав във военното формированието, 

където служат, копие на удостоверението за постигнат резултат от тест АLCPT за 

прилагане в личните им дела. 

IX. В срок до 30.10.2013 година, ръководителите на структурите от раздел II да 

организират изготвянето и представянето в дирекция „Управление на човешките 

ресурси“-МО на административно-учебна документация за курсовете от раздел I 

(без тези по т. 1.1 и т. 5). 

X. Дирекция „Управление на човешките ресурси“-МО: 

1. В срок до 30.11.2013 година да съгласува административната и учебна 

документация за новите курсове по английски език и да я представи за 

утвърждаване от министъра на отбраната. 

2. Да включи курсовете като пилотни в Регистър на курсовете във военните 

академии и висшите военни училища през 2014 г. 

3. Да планира и организира, съгласувано с началниците на ВА „Г. С. Раковски“ 

и висшите военни училища, провеждането на тестовете ALCPT във военните 

формирования. 

4. Да осъществява, съгласувано с НВУ „В. Левски“, контрол върху обучението 

по английски език, провеждано във военните формирования. 

XI. Приоритетно, в курсове по английски език, да бъдат зачислявани 

военнослужещи и цивилни служители, които са назначени, или предстои да бъдат 

назначени, на длъжности по ЦС E 1101 N „Владеене на английски език“. 

XII. Настоящата заповед да се публикува на 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“ – МО. 

 

Приложение: Схема на новия модел за обучението по английски език, 

провеждано във военните формирования и висшите военни учебни заведения, за 

изпълнение на изискванията в ЦС E 1101 N „Владеене на английски език“. 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

                 ТОДОР ТАГАРЕВ 
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Схема на новия модел на обучението по английски език, провеждано 

във военните формирования, висшите военни училища и ВА „Г.С.Раковски“, 

за изпълнение на изискванията, залегнали в ЦС E 1101 N „Владеене на английски език“ 

 
№ наименование  вид  продължи-

телност 

място на 

провеждане 

учебници входни 

изисквания 

изходни 

изисквания 

1 обучение - подготвително 

ниво 

неинтензивно 480 ч./10 

месеца 

военните 

формирования 

American 

Language Course 

- мин. 40 т. 

ALCPT 

2 курс подготвително ниво интензивен 480 ч./16 

седмици 

висшите 

военни 

училища 

American 

Language Course 

Book 1-10 

- минимум 

40 т. 

ALCPT 

3 курс ниво 1 интензивен 480 ч./16 

седмици 

висшите 

военни 

училища и ВА 

„Г.С.Раковски“ 

American 

Language Course 

Book 11-20; 

North Star 3 

мин. 40 т. 

ALCPT 

мин. 60 т. 

ALCPT/111

1 STANAG 

6001 

4 курс ниво 2 интензивен 480 ч./16 

седмици 

висшите 

военни 

училища и ВА 

„Г.С.Раковски“ 

American 

Language Course 

Book 21-30; 

North Star 4 

мин. 60 т. 

ALCPT/1111 

STANAG 6001 

мин. 80 т. 

ALCPT/222

2 STANAG 

6001 

5 курс ниво 3 интензивен 480 ч./16 

седмици 

висшите 

военни 

училища и ВА 

„Г.С.Раковски“ 

American 

Language Course 

Book 31-34 

North Star 5 

мин. 80 т. 

ALCPT/2222 

STANAG 6001 

мин. 90 т. 

ALCPT/333

3 STANAG 

6001 

6 курс за поддържане и развитие 

на подготвително ниво 

интензивен 120 ч./4 

седмици 

висшите 

военни 

училища 

Headway 

Elementary 

мин. 35 т. 

ALCPT 

мин. 40 т. 

ALCPT 

7 курс поддържане и развитие 

на ниво 1 

интензивен 120 ч./4 

седмици 

висшите 

военни 

училища и ВА 

„Г.С.Раковски“ 

Headway 

Pre-Intermediate 

мин. 45 т. 

ALCPT 

мин. 60 т. 

ALCPT/111

1 STANAG 

6001 

8 курс поддържане и развитие 

на ниво 2 

интензивен 120 ч./4 

седмици 

висшите 

военни 

Headway 

Intermediate/ 

мин. 65 т. 

ALCPT/повече 

мин. 80 т. 

ALCPT/222
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училища и ВА 

„Г.С.Раковски“ 

Upper 

Intermediate 

от 1111 

STANAG 6001 

2 STANAG 

6001 

9 курс поддържане и развитие 

на ниво 3 

интензивен 120 ч./4 

седмици 

висшите 

военни 

училища и ВА 

„Г.С.Раковски“ 

Headway 

Advanced 

мин. 85 т. 

ALCPT/повече 

от 2222 

STANAG 6001 

мин. 90 т. 

ALCPT/333

3 STANAG 

6001 

10 дистанционен курс  ниво 2 дистанционен 24 седмици интернет-

страница на 

НВУ „В. 

Левски“ 

материали, 

разработени 

специално за 

курса 

мин. 60 т. 

ALCPT/1111 

STANAG 6001 

мин. 80 т. 

ALCPT/222

2 STANAG 

6001 

11 дистанционен курс  ниво 3 дистанционен 24 седмици интернет-

страница на 

НВУ „В. 

Левски“ 

материали, 

разработени 

специално за 

курса 

мин. 80 т. 

ALCPT/2222 

STANAG 6001 

мин. 90 т. 

ALCPT/333

3 STANAG 

6001 

12 дистанционен курс за 

поддържане и развитие на 

ниво 1 

дистанционен 6 седмици интернет-

страница на 

НВУ „В. 

Левски“ 

материали, 

разработени 

специално за 

курса 

мин. 45 т. 

ALCPT 

мин. 60 т. 

ALCPT/111

1 STANAG 

6001 

13 дистанционен курс за 

поддържане и развитие на 

ниво 2 

дистанционен 6 седмици интернет-

страница на 

НВУ „В. 

Левски“ 

материали, 

разработени 

специално за 

курса 

мин. 65 т. 

ALCPT/повече 

от 1111 

STANAG 6001 

мин. 80 т. 

ALCPT/222

2 STANAG 

6001 

14 дистанционен курс за 

поддържане и развитие на 

ниво 3 

дистанционен 6 седмици интернет-

страница на 

НВУ „В. 

Левски“ 

материали, 

разработени 

специално за 

курса 

мин. 85 т. 

ALCPT/повече 

от 2222 

STANAG 6001 

мин. 90 т. 

ALCPT/333

3 STANAG 

6001 

15 „Английски език за 

многонационални 

операции“ 

интензивен 3 учебни 

седмици 

департамент 

„Чуждоезико-

во обучение“, 

гр. Шумен 

General Military 

Topics; 

Campaign 2 и 3 

мин. 60 т. 

ALCPT/повече 

от 1
+
1

+
1

+
1

+
 

STANAG 6001 
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