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„Знанието на езици е врата-
та към мъдростта“ твърди мо-
нахът учен Роджър Бейкън през 
XII век, а Гьоте изрича крилатата 
фраза: „Който не знае чужди езици, 
не знае нищо за своя собствен“. Тези 
твърдения не са загубили нищо 
от своята значимост в днешния 
свят, когато информацията е 
сила, а възможността за комуни-
кация – ключът към нея. И макар 
да е прието да се вярва, че армия-
та „говори“ с оръжия, а не с думи, 
все пак английската поговорка ни 
напомня, че „перото е по-силно от 
сабята“, което в съвременните ус-
ловия означава, че конфликтите 
могат да се решават успешно с 
помощта на диалог, а не с прилага-
нето на сила. Развиването на уме-
нията за водене на диалог на език, 
различен от родния, е приоритет 
за всички, за които запазването на 
мира е жизненоважно. 

Когато стане дума за изуча-
ването на чужди езици във Военна 
академия „Георги Стойков Раков-
ски“, първите ни асоциации са свър-
зани с усвояването на английския 
– езикът на световните комуни-
кации днес. Представяме си езиков 

“Knowledge of languages is 
the doorway to wisdom,” claimed 
the Medieval English philosopher-
theologian Roger Bacon in the twelfth 
century, and Goethe formulated 
the catchphrase “Those who know 
nothing of foreign languages 
know nothing of their own.” These 
statements are still valid nowadays 
when information is power and the 
ability to communicate is the key to 
it. And although it is believed that 
an army ‘speaks’ with its weapons 
rather than words, the English 
proverb reminds us that “the pen is 
mightier than the sword”, which in 
modern times means that conflicts 
can be successfully resolved 
through dialogue rather than force. 
Developing negotiations skills in a 
language other than one’s mother 
tongue is a priority for all those who 
consider peacekeeping vital.   

When it comes to learning 
foreign languages at Rakovski 
National Defence College (named 
Military Academy in Bulgarian), our 
first associations are related to the 
acquisition of English -- the language 
of world communications today. We 
imagine a language classroom with 

ВЪВЕДЕНИЕ

INTRODUCTION
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кабинет с бяла или интерактивна 
дъска, атрактивен учебник с илюс-
трации, аудио- и видеоматериали, 
мултимедия и опитен препода-
вател. В последно време в норма 
се превръща и обучението с елек-
тронни ресурси и/или чрез онлайн 
платформа. Но дали винаги е било 
така? Какви езици са изучавали 
българските офицери в миналото 
и защо? Кой и как е преподавал чуж-
ди езици на обучаваните във Воен-
ната академия военнослужещи и 
цивилни служители? Ще се опита-
ме да отговорим на тези въпроси, 
като разкажем историята на на-
шата катедра, за да почерпим зна-
ния и опит от традициите и да 
хвърлим мост към езиковото обу-
чение на бъдещето.

Представената информа-
ция е събирана и обобщена от архи-
вите на Централния военноисто-
рически архив, както и от издания 
с исторически факти и данни за 
историята на Военната академия. 
Спомените на преподавателите 
ветерани добавят емоционален 
оттенък и допълват калейдоскопа 
от сухи факти, отразявайки ета-
пите и превратностите в чуждо-
езиковото обучение през години-
те. Някои от днешните препода-
ватели с дълъг академичен стаж 
във Военната академия добавиха 
ценна информация, допълваща кар-
тината на езиковото обучение.  

 Настоящите преподавате-

an experienced teacher, a white 
or interactive board, an attractive 
textbook with illustrations, 
audio and video materials, and 
multimedia. Recently, training by 
using electronic resources and / 
or by means of an online platform 
has become the norm. But has it 
always been so? What languages 
did Bulgarian officers study in the 
past and why? Who taught foreign 
languages to the servicemen and 
civilians at the College and how did 
they do it? We will try to answer 
these questions by telling the history 
of our Department in order to gain 
knowledge and experience from the 
traditions and to build a bridge to 
the language learning of the future.  

The information presented 
has been collected and summarised 
from the funds of the Central 
Military History Archives, as well 
as from publications with historical 
facts and data on the history of 
the National Defence College. 
The memoirs of veteran teachers 
add an emotional touch and 
complement the kaleidoscope of 
dry facts, and reflect the stages and 
transformations of foreign language 
teaching and learning over the years. 
Some of today’s lecturers with long 
academic experience at the National 
Defence College have shared valuable 
information that complements the 
picture of language training.    

 Today, the lecturers from 
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ли от катедра „Езиково обучение“ 
продължават традициите, зало-
жени преди повече от 70  години, 
като включват нови методи и 
похвати и интегрират възмож-
ностите на съвременните инфор-
мационни технологии в часовете 
по английски, френски, руски и бъл-
гарски език.

 Да пожелаем на всички коле-
ги крепко здраве и нови професио-
нални успехи, а на миналите, на-
стоящите и бъдещите обучаеми 
във Военна академия „Георги Стой-
ков Раковски“ – успех в овладяване-
то на езици!

the Language Training Department 
continue the traditions established 
more than 70 years ago by 
incorporating new methods and 
techniques and integrating the tools 
offered by modern information 
technology in their English, French, 
Russian, and Bulgarian language 
classes.  

 We wish all colleagues 
good health and new professional 
achievements; we also wish success 
in mastering new languages to the 
past, present, and future language 
learners at Rakovski National 
Defence College!



Първа глава
ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ  

„ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“

Chapter 1
 LANGUAGE TRAINING AT RAKOVSKI NATIONAL 

DEFENCE COLLEGE
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Историята на езиковото 
обучение на българските офице-
ри започва преди учредяването 
на катедра за усвояване на чуж-
ди езици във Военна академия  
„Г. С. Раковски“. Непосредствено 
след Освобождението възниква 
необходимостта от солидна ези-
кова подготовка на висшия вое-
нен състав на младата българска 
войска. Обяснението е просто 
– липсата на национално висше 
военно учебно заведение налага 
българското офицерство да про-
дължава образованието си в чуж-
бина. Първоначално българските 
офицери са изпращани в Русия, а 
впоследствие – в различни запад-
ноевропейски страни (Франция, 
Германия, Италия, Белгия, Пол-
ша, Чехословакия и др.). На 1 април 
1892 г. излиза Приказ по Военното 
ведомство  №  202: „Негово Царско 
Височество Господаря, благоволи 
да изяви желание, че всички госпо-
да офицери от армията, по въз-
можност да владеят френски или 
немски език, в Шефските ни части 
изучаването и знаенето на тези 
езици е задължително“. 

The history of language 
training for Bulgarian officers 
began before the establishment of 
the Foreign Languages Department 
at Rakovski National Defence 
College. Immediately after the 
Liberation (1878), the need arose 
for solid language training of the 
senior military staff of the newly 
re-established Bulgarian army. 
However, the absence of a national 
higher military educational 
institution required that the 
Bulgarian officers continue their 
education abroad. Initially, Bulgarian 
officers were sent to Russia, and 
later to various Western European 
countries (France, Germany, Italy, 
Belgium, etc.). On 1 April 1892, Order 
№ 202 of the Ministry of Defence was 
published and it stated,“His Royal 
Highness [Alexander of Battenberg] 
is pleased to wish that all gentlemen 
officers in the army, if possible, shall 
speak French or German; the study 
and knowledge of these languages in 
our Senior command is mandatory”.

The training of Bulgarian 
officers abroad was necessary but 
costly, and for this reason it was 

НАЧАЛОТО 
(1912 – 1950)

THE BEGINNING 
(1912-1950)
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Обучението на български 
офицери в чужбина е наложително, 
но излиза скъпо и затруднява пос-
тигането на „единство на доктри-
ната, необходимо за воденето на 
война“1. За да не се поставя висшето 
военно образование в зависимост 
от чужди условия, през 1912 г. е учре-
дена българската Военна академия 
„за придобиване на висше военно 
образование от офицерите от бъл-
гарската войска и за подготвяне 
офицерите за службата по генерал-
ния щаб“2. Изучаването и владеене-
то на чужди езици от офицерския 
състав е въпрос на чест, престиж 
и професионален дълг, а ръковод-
ството насърчава този процес как-
то във военното училище, така и 
по време на обучението във Военна-
та академия и дори извън армията. 
В т.  5 от „Правилник за службата 
и положението на офицерите от 
Българската армия“ от 1932 г. се раз-
решава на офицерите, които жела-
ят да изучават чужди езици зад гра-
ница, да ползват неплатен отпуск 
не по-малко от шест месеца. 

Поради войните (1912 – 1918) 
Военната академия не успява да 
заработи пълноценно и да обучава 
офицери всяка година, а след Пър-
вата световна война по силата 

1 Петров, Тодор и др. Военна академия „Георги 
Стойков Раковски“. София: Военна академия  
„Г. С. Раковски“, 2019, с. 4.
2 Указ № 26 на цар Фердинанд I от 20 април  
(3 май) 1912 г. за утвърждаване Закона за 
Военната академия.

difficult to achieve “unity of the 
doctrine necessary for warfare”. In 
order not to make higher military 
education dependent on foreign 
conditions, in 1912 the Bulgarian 
Military Academy was established 
“for the acquisition of higher military 
education by officers of the Bulgarian 
army and to prepare officers for 
service in the General Staff”. Learning 
and mastering foreign languages by 
the officers was a matter of honour, 
prestige, and professional duty; 

Приказ по Военното ведомство  
№№№№ 202 от 1 април 1892 г.

Order of the Military Department  
№№№ 202 of April 1, 1892
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на Ньойския договор функциони-
рането на Академията е забра-
нено. През 20-те и 30-те години 
обучението се извършва скрито 
под формата на така наречения 
„Преподавателски курс“, докато 
българското военно ръководство 
търси възможности за изпраща-
не на офицери за обучение в чуж-
ди академии. До денонсирането 
на военните клаузи на Ньойския 
договор през 1938  г. Франция и Ан-
глия не приемат български офи-
цери. Единствената възможност 
е Италия – от 1928 г. там замина-
ват български офицери за обуче-
ние и стаж, макар и под предлог 
„за изучаване на езика“3. От 1935  г. 
Германия широко отваря врати-
те на своите военни академии за 
българските офицери. От 1934 до 
1939 г. образованието си в чужбина 
продължават общо 132-ма офице-
ри: 64 в Италия, 60 в Германия и 8 
във Франция4. Тъй като това не е 
достатъчно за нуждите на армия-
та, след 1930 г. Военната академия 
започва все по-ефективно да про-
вежда учебен процес с тригодишен 
срок на обучение.  

Още с учредяването на Воен-
ната академия високата езикова 
култура е важен фактор при кан-

3 Димитров, Илчо. Българо-италианските 
политически отношения 1922 – 1943. София: 
Наука и изкуство, 1976.
4 Явашчев, Сево. Професионалната подготовка 
на офицерите в България (1878 – 1945 г.). – В: 
Дриновський збірник, 2019, 11, с. 169-179. 

thus the leadership encouraged this 
type of studies both in the military 
school and during the training at 
the Military Academy, even outside 
the army structures. Item 5 of the 
Regulations for the Service and 
Status of the Officers of the Bulgarian 
Army of 1932 allowed officers who 
wished to study foreign languages 
abroad to use unpaid leave of not 
less than six months.   

Due to the wars (1912-1918), 
the Military Academy was not able to 
work effectively and to train officers 
every year, and after World War I its 
functioning was banned under the 
Treaty of Neuilly. In the 1920s and 
1930s, training took place covertly 
in the form of the so-called Lecturer 
Course, while the Bulgarian military 
leadership sought opportunities 
to send our officers for training in 
foreign academies. Until the repeal of 
the military clauses of the Treaty of 
Neuilly in 1938, France and England 
would not enrol Bulgarian officers. 
The only remaining option was Italy, 
and starting from 1928 our officers 
would go there for training and 
practice, although under the pretext 
of “learning the language”. In 1935, 
Germany opened the doors of its 
military academies to Bulgarian 
officers. From 1934 to 1939, a total of 
132 officers continued their studies 
abroad: 64 in Italy, 60 in Germany, 
and 8 in France. As this was not 
sufficient for the needs of our Armed 
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дидатстването и постъпването 
в нея. Офицерите държат сериоз-
ни предварителни и встъпителни 
изпити не само по тактика, воен-
на история, устави, артилерия, ка-
валерия и топография, но и писмен 
и устен изпит по български език, 
френски или немски език и езда5. 
Изпитът по западен език е писмен 
и съдържа диктовка (25 – 30 реда) и 
превод на диктовката без речник. 
През 1949 г. изпитите за приемане 
на офицери във Военната академия 
са с определен коефициент, като 
по руски език и западноевропейски 
езици (френски, немски или англий-
ски) той е 1, докато коефициен-
тът по тактика е 3, а по военна 
история и топография – 2.6

Обучението във Военната 
академия надгражда наученото 
във военното училище или в друг 
университет, включително в об-
ластта на езиковата подготовка. 
Учебните програми съдържат за-
дължително изучаване на западен 
и/или съседен език през трите 
години на обучение. Офицерите 
от Генералщабния отдел на Воен-
ната академия изучават 250  часа 
западен език и 150  часа „съседен“. 
Часовете по западен език са раз-
пределени по следния начин: I курс 
– 90  часа, II  курс – 90  часа, III  курс 
– 60  часа. Курсистите от Интен-
дантския отдел на Академията 

5 История на Военна академия, 1975, 1990.
6 ЦВА, ф. 1517, оп. I, д. 26, с. 374.

Forces, after 1930 the Military 
Academy began to conduct a more 
effective three-year training course. 

With the establishment of the 
Military Academy, high language 
proficiency became an important 
factor for admission. The officers 
took preliminary and entrance 
exams not only in Tactics, Military 
History, Regulations, Artillery, 
Cavalry and Topography, but also a 
written and oral exam in Bulgarian, 
French or German languages, as 
well as Horsemanship. The foreign 
language exam was a written one 
and consisted of a dictation (25-30 
lines) and translation of the dictation 
without a dictionary. Since 1949, the 
admission examinations of officers 
to the Military Academy would be 
assigned a certain coefficient; the 
coefficient in Russian and Western 
European languages (French, German 
or English) was 1, while the coefficient 
in Tactics was 3, and in Military 
History and Topography  – 2.

Training at the Military 
Academy would build upon the 
knowledge from the military 
school or other universities, 
including language proficiency. 
Curricula included mandatory 
study of Western European and/or 
neighbouring country languages 
during the three years of study. 
Officers from the General Staff 
Department of the Military Academy 
studied 250 hours of a Western 
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изучават само западен език в обем 
от 220 часа: в I курс – 80, във II курс 
– 80 и в III курс – 60 часа. 

Владеенето на чужди езици 
осигурява на офицерите възмож-
ност да се запознават със светов-
ните постижения на военната на-
ука и да проучват чуждестранна 
военна литература за разработ-
ването на специални военноучеб-
ни задания за края на обучението и 
по време на стажа. Допълнителна 
мотивация за постижения в чуж-
доезиковата подготовка е и въз-
можността за стаж в чужбина, 
която предоставя т.  49 от Пра-
вилника за Военната академия от 
1930  г.: „Завършилите успешно III-
ти курс се изпращат за една годи-
на в чуждестранна армия по избор 
или по разпореждане“.

Основният изучаван чужд 
език до 40-те години на миналия век 
е френският. Той фигурира като при-
емен изпит от 1911 до 1947 г. и се изу-
чава като западен език от повечето 
офицери. Така например през 1930  г. 
от всички 30 курсисти7 на Академия-
та 23-ма изучават френски език, нем-
ски – 4-ма, а английски 3-ма8. 

Поради доброто сътрудни-
чество с Италия и възможността 
за обучение в италиански военни 
академии, за известен период ита-
лианският е един от основните 
7 След 1944 г. и до момента обучаваните във 
Военната академия офицери се наричат 
„слушатели“.
8 ЦВА, ф. 1517, оп. 1, а.е. 3, л. 95.

European language and 150 hours of 
a “neighbouring country” language.  
Western European language classes 
were distributed as follows: 1st  year 
– 90 hours, 2nd  year – 90 hours, 3rd  
year – 60 hours. Students from the 
Quartermaster’s Department of the 
Academy studied only one Western 
language for 220 hours: 1st year – 80 
hours, 2nd year – 80 hours, and 3rd 
year – 60 hours.   

Foreign language competences 
enabled officers to get acquainted 
with the achievements of the world’s 
military science, as well as to research 
foreign military literature for the 
purpose of completing end-of-course 
military assignments and during 
their pre-deployment training. An 
additional motivation for achieving 
good results in foreign language 
learning was the opportunity for 
practice abroad, stipulated in Item 
49 of the Regulations of the Military 
Academy of 1930: “Successful third 
year graduates are to be sent for one 
year to a foreign army by choice, or by 
order.”

Until the 1940s, French was 
the primary foreign language. It 
was required for admission from 
1911 to 1947 and was studied by most 
officers. For example, in 1930 out of 
all 30 students of the Academy, 23 
studied French, 4 students studied 
German, and 3 – English. 

As a result of the good 
cooperation with Italy and the 
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западни езици, изучавани в Акаде-
мията. В периода от 1930 до 1942 г. 
той фигурира като „допълните-
лен“ език, който офицерите мо-
гат да изучават. Същият статут 
има и английският език, който се 
изучава във Военната академия от 
1930  г. Немският език присъства в 
програмите през 30-те и 40-те го-
дини като алтернатива на френ-
ския. Изучава се по избор от срав-
нително малък брой слушатели, 
а отлив от изучаването му се на-
блюдава след 1945 г. 

Спецификата на военната 
професия налага усвояване на ези-
ците на съседните държави – тур-
ски, гръцки, румънски и сърбохър-
ватски. За изучаване на съседен 
език по избор учебната програма на 
офицерите от Генералщабния от-
дел предвижда 150 часа: в I курс – 60, 
във II курс – 60 и в III курс – 30 часа. 
Турският език се избира най-често. 
Включен е в учебните планове от 
1912 г., както и от 1930 до 1942 г., а 
в периода 1942 – 1947 г. не се препо-
дава. Румънски език се изучава през 
1914 г. и след това от 1930 до 1942 г. 
До края на Втората световна вой-
на гръцкият език е по-слабо застъ-
пен. Сърбохърватски език се пре-
подава от 1926 до 1940  г., след ня-
колко години прекъсване отново е 
възстановен и се изучава от 1945 г. 
Руски език във Военната академия 
не се изучава до 1947 г.

Оценката на знанията през 

opportunity to study at Italian 
military academies, Italian would 
become one of the main Western 
languages   studied at the Academy 
for a certain period. Between 1930 
and 1942, it was listed as an “elective” 
language that officers could study. 
English, which had been taught at 
the Military Academy since 1930, 
used to have the same status. 
German featured in the curricula in 
the 1930s and 1940s as an alternative 
to French. It would be chosen by a 
relatively small number of students 
and after 1945 even fewer students 
would opt for it.    

The specifics of the military 
profession required knowledge of the 
languages of neighboring countries, 
i.e. Turkish, Greek, Romanian, and 
Serbo-Croatian. For the elective  
study of a neighboring country 
language, the curriculum of the 
General Staff Department stipulated 
150 hours: 1st year – 60 hours, 2nd 
year – 60, and 3rd  year – 30 hours. 
Turkish language used to be the most 
common choice. It was included 
in the curricula in 1912, as well as 
from 1930 to 1942, while in the 
period 1942-1947 it was not taught. 
Romanian language was taught in 
1914 and from 1930 to 1942. Until 
the end of World War II, Greek was 
studied less often. Serbo-Croatian 
was taught from 1926 to 1940; a 
few years later, in 1945, classes were 
resumed. Russian language was not 
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този период се извършва чрез те-
кущи, контролни и годишни (пис-
мени и устни) изпити. До 1949  г. 
с малки изключения се използва 
12-балната система на оценяване, 
а след това се преминава към пе-
тобална и шестобална система. 
Изучаването на чужди езици във 
Военната академия се извършва  
само през зимния (класен) период 
– от ноември до май, докато през 
летния (практическия) се провеж-
дат полеви занятия по различни 
военни дисциплини9. 

За изключителното внима-
ние към чуждоезиковата подго-
товка на българските офицери във 
Военната академия свидетелства 
престижният списък на препода-
вателите, канени като гост-лек-
тори през 30-те и 40-те години 
на миналия  век. Занятията по 
чужди езици се водят от изтъкна-
ти лингвисти с енциклопедични 
познания и интереси, автори на 
учебници и речници, впоследствие 
основатели на катедри в Софий-
ския университет – доктор Дими-
тър Михов (по френски и немски 
език), професор Благой Мавров и 
професор Тома Томов (по френски 
език), професор Марин Младенов 
(по сърбохърватски език), Дими-
тър Гаджанов (по турски език), 
професор Цеко Торбов (по немски 
език), професор Руси Русев (по ан-
глийски език), Димитър Михайлов 
9 ЦВА, ф. 1р, оп. 5, а.е. 538, л. 96-112.

taught at the Military Academy until 
1947.  

During this period, 
assessment was performed through 
progress, achievement, and annual 
(written and oral) exams. Until 
1949, with few exceptions, a twelve-
point grading system was used, 
and then a five-point and six-point 
systems were adopted. Foreign 
languages were taught only during 
the winter (class) semester – from 
November to May, while during the 
summer semester field exercises 
were conducted in various military 
subjects. 

The prestigious list of guest 
lecturers in the 1930s and 1940s 
testifies to the exceptional attention 
to foreign language training of 
Bulgarian officers at the Military 
Academy. Foreign language classes 
were taught by eminent linguists 
with encyclopaedic knowledge 
and interests, authors of textbooks 
and dictionaries, who would later 
become founders of departments 
at Sofia University, such as Dr. 
Dimitar Mihov – in French and 
German, Prof. Blagoy Mavrov and 
Prof. Toma Tomov – in French, 
Prof. Marin Mladenov – in Serbo-
Croatian, Dimitar Gadzhanov – in 
Turkish language, Prof. Tseko Torbov 
– in German, Prof. Rusi Rusev – in 
English, Dimitar Mihailov and Prof. 
Veselin Beshevliev – in Greek, and 
others.   
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и професор Веселин Бешевлиев (по 
гръцки език) и други. 

Създадената още от осно-
ваването на Академията тради-
ция да се привличат най-добрите 
специалисти по съответния език 
за провеждането на изпити или 
за присъждането на квалифика-
цията „военен преводач“, както и 
в процедури за конкурс за назнача-
ване на нов преподавател по чужд 
език се запазва чак до края на 90-
те години на миналия век. 

Ръководството на Воен-
ната академия се доверява на во-
дещи специалисти за обучение-
то на офицерите по чужд език, 
като с оглед на професионалните 
им потребности поставя прак-
тическите цели на обучението 
над теоретичните. Наред с кла-
сическия граматико-преводен 
метод за учене на чужд език, ак-
центиращ върху развитието 
на уменията за четене и писа-
не, през 30-те и 40-те години на  
ХХ век в часовете по езикова под-
готовка на офицерите в Акаде-
мията започват да се прилагат 
модерни за България тенденции 
в чуждоезиковата методика, в 
частност т.нар. „директен“ ме-
тод, който придава по-голямо зна-
чение на естественото учене на 
даден език и на устната реч, от-
колкото на задълбоченото позна-
ване на граматичните структу-
ри. „Във века на светкавицата (…) 

The tradition to attract the 
best language experts to conduct 
exams or to award the qualification 
of Military Translator, as well as 
to participate in a Commission 
for selection of new teachers, was 
preserved until the late 1990s.  

The leadership of the Military 
Academy would trust leading 
experts for the foreign language 
training of officers and, in view of 
their professional needs, would 
prioritise the practical goals of 
training above the theoretical ones. 
Along with the classical grammar-
translation method for learning a 
foreign language which emphasised 
the development of reading and 
writing skills, in the 1930s and 
1940s, trends novel for Bulgaria 
would be applied at the Academy 
– in particular, the so-called direct 
method, which focused on natural 
language acquisition and fluency 
rather than on in-depth knowledge 
of grammatical structures. “In the 
age of electricity, life today requires 
that all people – from the minister to 
the courier, from the general to the 
soldier, from the manufacturer to 
the salesman, from the editor to the 
typist – all learn foreign languages”, 
Professor Blagoy Mavrov wrote in 
the preface to his original Dynamic 
Method in French. 

Prof. Mavrov’s method 
for quick acquisition of foreign 
languages aimed to “present in the 
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животът днес налага на вси люде: 
– от министра до разсилния, от 
генерала до войника, от фабрикан-
та до продавача, от редактора 
до машинописката (…) на всички 
– да учат чужди езици“ пише про-
фесор Благой Мавров в предговора 
на своята оригинална „Динамична 
метода по френски език“10. 

Методът на професор Мав-
ров за бързо усвояване на чужди 
езици цели „да даде в най-проста, 
достъпна и лека форма механизма 
на всекидневния говор“ и става 
много популярен у нас през 30-те 
години на миналия век, включи-
телно сред офицерството. „Син-
тетичната метода“ и нейният 
съкратен вариант „Динамичната 
метода“ са одобрени и препоръ-
чани с Окръжно № 16 от 1934 г. от 
Щаба на армията. Професор Благой 
Мавров работи за Военната акаде-
мия дълги години като преподава-
тел по френски и по турски език 
и като член на всички изпитни 
комисии по различни езици. През 
1950  г. именно той оглавява ново- 
сформираната катедра по чужди 
езици в Академията. 

След края на Втората све-
товна война (1939 – 1945) се проме-
ня геополитическата ориентация 
на България и тя попада в съвет-
ската сфера на влияние. Наред с 
останалите коренни реформи за-
10 Мавров, Благой. Динамична метода по френски 
език. София, 1934.

simplest, most accessible and easiest 
form the mechanism of everyday 
speech” and became very popular in 
the 1930s in our country, including 
among officers. The so called 
synthetic method and its shortened 
version – the dynamic method – 
were approved and recommended 
by Order 16 of 1934 of the Army HQ.  
Prof. Blagoy Mavrov worked for the 

„Синтетичната метода“ и нейният 
съкратен вариант „Динамичната 

метода“ е серия от 10 книжки джобен 
формат за изучаване на 10 чужди 

езика, създадена през 30-те години 
на ХХ век от проф. Благой Мавров. 

Методиката е сбита, нагледна и 
оригинална система   

за безпреводно усвояване на чужд 
език в кратки срокове

The Synthetic Method and its shorter 
version, The Dynamic Method, is a 
series of 10 pocket-sized books for 

learning 10 foreign languages, created 
in the 1930s by Prof. Blagoy Mavrov. 

Prof. Mavrov’s methodology is a 
concise, clear, and original system for 
quickly mastering a foreign language
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почват промени и в областта на 
висшето образование, за да бъде 
то регулирано по модела на съвет-
ската образователна система11. 

През втората половина на 
40-те години Академията прежи-
вява тежък период заради промя-
ната на нормативната уредба, 
свързана с функционирането на 
въоръжените сили, репресиите 
срещу висшите офицери, включи-
телно възпитаници на Военната 
академия, и редица други факто-
ри. Между 1945 и 1949 г. претърпя-
ва и редица правни, структурни 
и кадрови сътресения. С въвеж-
дането на задочната форма на 
обучение броят на обучаваните 
нараства, а за преподаватели за-
почват да се назначават предим-
но борци срещу капитализма и 
фашизма, завършили съветски 
или български военни академии. 
Въпреки политическите турбу-
ленции от втората половина на 
40-те години, учебният процес, 
свързан с чуждоезиковата под-
готовка, продължава да се води 
по съществуващите програми. 
През 1949 г. английски език в Ака-
демията преподават професор 
Руси Русев и Берислава Коларова, 
френски – полковник Йосиф Пет-
ров, сърбохърватски – Констан-
тин Църнушанов, гръцки – Ана-

11 Енев, Емил и др. 70 години факултет 
„Командно-щабен“. София: Военна академия  
„Г. С. Раковски“, 2020.

Military Academy for many years as 
a lecturer in French and Turkish and 
as a member of the Examination 
Commissions in different languages. 
In 1950, he became head of the 
newly formed Foreign Languages 
Department at the Academy.   

After the end of World War 
II, the geopolitical orientation of 
the country changed: Bulgaria 
fell into the Soviet sphere of 
influence, and along with other 
radical reforms, changes in the 
field of higher education would 
follow the Soviet model. In the 
late 1940s, the Academy was in a 
difficult period due to changes in 
the regulations of the Armed Forces, 
repressions against senior officers, 
including graduates of the Military 
Academy, and a number of other 
factors. Between 1945 and 1949, 
the Academy experienced a series 
of legal, structural, and personnel 
perturbations. With the introduction 
of part-time studies, the number 
of trainees increased; it was mostly 
activists and participants in the 
struggle against capitalism and 
fascism, graduates from Soviet or 
Bulgarian military academies who 
were appointed as lecturers.

Despite the political turmoil 
of the late 1940s, language training 
continued to follow the established 
curricula. In 1949, English was taught 
at the Academy by Prof. Rusi Rusev 
and Berislava Kolarova, French – by 
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стас Коджаев, турски – професор 
Благой Мавров. От 1947  г. е въве-
дено и задължително изучаване 
на руски език, водено в първите 
години от преподавателите 
Бончо Бончев, Стоян Васев и Иван 
Карабелов. 

От март 1947 до февруа-
ри 1949 г. се формират и изграж-
дат катедрите като основно 
звено на учебно-методическа-
та дейност12. В началото на 
1950  г. е приета нова организа-
ционна структура на Академи-
ята, в която са включени нови 
катедри, сред които е катедра 
„Иностранни езици“.13 

12 Енев, Емил и др. 70 години факултет 
„Командно-щабен“…, с. 37.
13 Петров, Тодор и др. Военна академия „Георги 
Стойков Раковски“…, с. 44.

Colonel Yosif Petrov, Serbo-Croatian 
– by Konstantin Tsarnushanov, 
Greek – by Anastas Kodzhaev, and 
Turkish – by Prof. Blagoy Mavrov. 
In 1947, Russian classes became 
mandatory, initially conducted by a 
couple of teachers: Boncho Bonchev, 
Stoyan Vasev and Ivan Karabelov.

From March 1947 to 
February 1949, departments were 
established as the main educational 
and methodological structures. 
At the beginning of 1950, a new 
organisational structure of the 
Academy was adopted, with new 
departments, including the Foreign 
Languages Department.
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До 1950 г. преподавателите 
по чужди езици не са организира-
ни в самостоятелна катедра или 
методическо звено. В Заповед на 
началника на Академията  №  254 
от 15 декември 1950 г. се спомена-
ва съществуващата вече кате-
дра „Иностранни езици“, която е 
на пряко подчинение на замест-
ник-началника на Военната ака-
демия по учебната част. В щат-
ното разписание на Академията 
за 1951  г.14 официално е фиксиран 
съставът на катедрата под наз-
ванието „Иностранни езици“: на-
чалникът се води като „редовен 
професор в държавен универси-
тет“, а неговият заместник за-
едно с останалите преподавате-
ли – „лектор по чужди езици I и 
II степен“. Техният брой е, както 
следва: началник на катедрата 
– 1; помощник-началник – 1; пре-
подавател по руски език – 5; пре-
подавател по английски език – 1; 
френски – 1; немски – 1; гръцки – 1; 
турски – 1; сърбохърватски – 1; 
преводачи по руски език – 2-ма.

Наличието на щатни прево-

14 Архив ГЩ, ф. 7, арх. № 467, оп. VIII 1971,  № 5.

Until 1950, foreign language 
teachers were not organised 
in a separate structure or 
methodological unit. Order № 254 
of the Commandant of the Military 
Academy of 15 December 1950 
mentioned the already existing 
Foreign Languages Department, 
which was directly subordinated 
to the Deputy Commandant for 
Academics. The staff roster of 
the Academy for 1951 officially 
established  the composition of 
the department under the name 
of “Foreign Languages”: the head 
was listed as a “Full Professor at a 
state university”, and his deputy, 
together with the other lecturers – 
“a Lecturer in Foreign Languages 1st  
and 2nd  Degree”. Their numbers were 
as follows: Head of the Department 
– 1; Assistant Head – 1;   Lecturer in 
Russian – 5; Lecturer in English – 1; 
in French – 1; in German – 1; in Greek 
– 1; in Turkish – 1; in Serbo-Croatian 
– 1; Russian translators – 2. The 
appointment of full-time translators 
in Russian at the Department was 
related to the main task set by the 
military leadership to the Academy 

СЪЗДАВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ  
НА КАТЕДРАТА (1950 – 1978)

ESTABLISHING AND CONSTITUTING  
THE DEPARTMENT (1950-1978)
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дачи по руски език в състава на кате-
драта е свързано с главната „задача“, 
поставена от военното ръковод-
ство пред Академията през 50-те 
години: внедряване на „съветската 
военна наука при обучението и въз-
питанието на слушателите“15.

Първият ръководител на ка-
тедрата е професор Благой Мавров, а 
първите назначени преподаватели са 
Надежда Андрова, Анета Георгиева, Ге-
орги Рапопорт, Виктор Яшкин, Тиха 
Нашева, Илия Ляков, Петрана Кисьова 
(руски език); Илия Ляков и Йосиф Пет-
ров (френски език); Невена Радулова и 
Радка Додова (английски език); Кира Ра-
попорт, Въстан Чокоев (гръцки език); 
Генчо Класов (турски език). 

В периода 1947 – 1954 г. кан-
дидатите за обучение в Акаде-
мията държат приемни изпити 
по западен и руски език, а слуша-
телите от първи и втори курс 
на Основния факултет имат го-
дишни изпити по изучаваните 
от тях чужди езици: руски, френ-
ски, гръцки, турски и  английски. 

Срокът на обучение в периода 
1956 – 1978  г. е тригодишен. Броят 
на обучаваните офицери във Воен-
ната академия се увеличава про-
гресивно, като през 1970 г. достига 
800  души16. По това време военно-
то ръководство обръща „особено 
внимание на задължителното изу-
чаване на руски и на един чужд език. 
15 История на Военна академия „Г. С. Раковски“. 
1975, с. 72.
16 Петров, Тодор и др. Военна академия… , с. 17.

in the 1950s: the introduction of 
“Soviet military science in the 
training and education of the officer-
students.”

The first Head of the 
Department was Prof. Blagoy 
Mavrov, and the first appointed 
teachers were as follows: Russian 
language: Nadezhda Androva, Aneta 
Georgieva, Georgi Rapoport, Victor 
Yashkin, Tiha Nasheva, Iliya Lyakov, 
Petrana Kisova; French: Iliya Lyakov 
and Yosif Petrov; English: Nevena 
Radulova and Radka Dodova; Greek: 
Kira Rapoport, Vastan Chokoev; 
Turkish: Gencho Klasov.  

In the period from 1947 to 
1954, candidates for studies at the 
Academy had to pass admission 
exams in a Western European 
language and in Russian, while the 
first and second year trainees of 
the Basic Faculty had end-of-the-
year exams in the languages they 
studied: Russian, French, Greek, 
Turkish, and English.  

The duration of military 
studies at the Academy was three 
years in the 1956-1978 period. 
The number of students at the 
Military Academy increased 
progressively, reaching 800 in 
1970. At that time, the military 
leadership paid “special attention 
to the mandatory study of Russian 
and one more foreign language. 
This is a prerequisite for the career 
development of each officer who 
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Заповед на началника на Военната академия №№ 254 от 15 декември 1950 г. 
относно подчинеността на катедрите на зам.-началника по учебната част

ЦВА, ф. 1517, оп. I, д. 30, с. 242-243



70 години катедра „Езиково обучение“

25

Order №№ 254 of the Commandant of the Military Academy of 15 December 
1950, on the subordination of the departments to the Deputy  
Commandant for Academics

SMHA, f. 1517, i. I, a.u. 30, p. 242 – 243
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Заповед на началника на Военната академия №№ 125 от 25 юли 1952 г. за 
провеждане на годишни изпити с офицерите слушатели от 1-ви и 2-ри 
курс на Основния факултет

ЦВА, ф. 1517, оп. I, д. 56, с. 22

Order №№ 125 of the Commandant of the Military Academy of 25 July 1952, on 
conducting annual examinations with the 1st and 2nd year officer-students of 
the Main Faculty 

SMHA, f. 1517, i. I, a.u. 56, p. 22
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Това е необходимо условие за слу-
жебната дейност на всеки офицер, 
завършил военната академия“. В 
учебния процес се въвеждат „съвре-
менни методи с широко използува-
не на техническите средства“17. 

Учебните занятия се водят 
всеки присъствен ден, освен в недел-
ните и празничните дни, съгласно 
календарните планове. Всеки уче-
бен ден се състои от 6 учебни часа 
17 История на Военна академия…, 1975, с. 93.

has graduated from the Military 
Academy.” In addition, “modern 
methods with extensive use of 
technical means” were introduced 
in the training process. 

Classes were scheduled 
every day, except on Sundays and 
holidays, according to the academic 
plans. Each study day consisted of 
6 academic classes in the morning 
and 4 hours of mandatory self-
study in the afternoon. There 

Честване на 20-годишнината на катедра „Чужди езици“, 1971 г. От ляво надясно 
първи ред: Апостол Саръиванов, Лучия Андреева, Мария Тошева, Златка 
Стойкова, Христо Йончев; втори ред: втора от ляво надясно – Мария Дряновска, 
София Бернатович, Тиха Николова, Бояджиева, Величка Методиева

Celebration of the 20th anniversary of the Foreign Languages Department, 1971. 
From left to right, first row: Apostol Saraivanov, Lucia Andreeva, Maria Tosheva, 
Zlatka Stoykova, Hristo Yonchev; second row, second from left to right: Maria 
Dryanovska, Sofia Bernatovich, Tiha Nikolova, Boyadzhieva, Velichka Metodieva
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предиобед и 4  учебни часа следобед 
задължителна самоподготовка в 
Академията. В събота следобед и в 
неделя не се провежда задължител-
на самоподготовка. Слушателите 
от разузнавателните групи на  I и 
II  курс всеки ден, освен събота сле-
добед, имат по един задължителен 
час по изучаване на чужд език (ан-
глийски, турски или гръцки). Учебна-
та натовареност на преподавате-
лите е 400 – 500 часа18. 

От 1956 до 1972  г. ръководи-
тел на катедрата е София Бернато-
вич – автор и съавтор на учебници, 
учебни пособия, речници и учебни 
програми по руски език за военните 
висши учебни заведения (ВВУЗ)19. 

В духа на времето върху 
работата на преподавателите 
по чужд език се упражнява строг 
контрол и се прави опит за уни-
фициране на методическите под-
ходи. При направената през 1953 г. 
проверка на катедрата е дадена 
следната оценка: „Работата на 
колектива е подобрена. Въпреки 
това обаче, освен по руски, няма 
установен единен метод на пре-
подаване. Липсва ръководство над 
преподавателите по гръцки, тур-
ски, френски и английски език“20.

Ръководител на катедра 
„Чужди езици“ от 1972 до 1985 г. е Ве-
личка Методиева – енергичен орга-

18 ЦВА, ф. 1517, оп. 1, а.е 177, л. 119.
19 Болгарская русистика, 2004, бр. 3-4.
20 ЦВА, ф. 1517, оп. 1, а.е. 72, л. 129.

Заповед на началника на Военната 
академия №№ 147 от 8 септември 1952 г.  
относно контрола и подпомагането 
на катедра „Иностранни езици“ през 
юли, август 1952 г. 

ЦВА, ф. 1517, оп. 1, д. 56, с. 58-66

Order №№ 147 of the Commandant of 
the Military Academy of 8 September 
1952, on the control and support of the 
Foreign Languages Department, July, 
August 1952

SMHA, f. 1517, i. I, a.u. 56, p. 58-66
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низатор и създател на многоброй-
ни пособия по руски език. 

Катедрата работи актив-
но в четири основни направления: 
учебна дейност, разработване на 
учебен фонд, методическа дейност 
и научноизследователска работа21. 

21 Малкова, Вера, Йорданка Некезова. 
Чуждоезиковото обучение във Военна академия 
„Г. С. Раковски“ – традиции и съвременност. – В: 
80 години Военна академия, 1992.

was no mandatory self-study on 
Saturday and Sunday. First and 
second year Intelligence officers had 
one mandatory class for learning a 
foreign language (English, Turkish, 
or Greek) every day, except on 
Saturday afternoon. The annual in-
class workload of the teachers was 
400-500 hours. 

From 1956 to 1972, Head 
of the Department was Sofia 
Bernatovich who was author and 
co-author of textbooks, teaching 
aids, dictionaries, and curricula in 
Russian for military universities.

During this period, the work 
of foreign language teachers was 
strictly controlled and an attempt 
to unify the methodological 
approaches was made. Following 
an inspection in 1953, the following 
assessment was made: “The work 
of the teachers has improved. 
However, apart from Russian, 
there is a lack of common teaching 
method. There is no supervision 
of the teachers of Greek, Turkish, 
French, and English.”

From 1972 to 1985, Head of 
the Foreign Languages Department 
was Velichka Metodieva. She 
was an energetic organiser and 
author of numerous Russian 
language textbooks. Teachers 
focused their efforts on four 
main areas: academic studies, 
writing specialised textbooks, 
methodology, and research. 

Честване на 25-годишнината на катедра 
„Чужди езици“, 1976 г.

Celebration of the 25th anniversary of the 
Foreign Languages Department, 1976

Преподаватели от катедра „Чужди 
езици“ с ръководството на Военната 
академия, 1978 г.

Lecturers from the Foreign Languages 
Department with the leadership of the 
National Defence College, 1978
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Учебният процес се осъществява 
съобразно със спецификата на Воен-
ната академия и образователните 
потребности на обучаваната ауди-
тория. Освен провеждането на це-
лия обем учебни занятия със слуша-
тели от различни профили и специ-
алности, преподавателите от ка-
тедрата постепенно обогатяват 
академичния фонд с комплекси от 
учебни материали, провеждат из-
пити за военни преводачи и канди-
датаспирантски изпити по езици, 
извършват многобройни писмени и 
устни (симултанни и консекутив-
ни) преводи и участват с доклади в 
научни конференции и симпозиуми.

 От 1973 г. наред с екстензивни-
те форми на обучение се въвеждат 
и интензивни курсове: 10-месечни 
по турски и гръцки език и 5-месечен 
курс по руски език, което води до уве-
личаване броя на преподавателите 
по тези езици.

Academic studies were carried 
out according to the specifics of 
the Military Academy and the 
educational needs of the officer-
students. In addition to teaching 
languages to different specialties, 
language teachers gradually 
enriched the academic library 
with sets of newly-developed study 
materials, organised exams for 
military translators and doctoral 
students, worked as translators 
and interpreters (simultaneous 
and consecutive), and delivered 
presentations at scientific 
conferences and seminars. 

In 1973, along with the 
extensive forms of language 
training, intensive courses were 
introduced: 10-month courses in 
Turkish and Greek, and a five-month 
course in Russian, which resulted in 
increasing the number of teachers in 
these languages.
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В периода 1979 – 1989 г. във Во-
енната академия ежегодно се обу-
чават около 150 – 180  слушатели 
и стотици курсисти22. През 1978 г. 
срокът на обучение на слушате-
лите се съкращава от три на две 
години и в резултат на това нама-
лява както количеството на часо-
вете, така и броят на изучавани-
те езици. 

Отпада обучението на 
слушателите по западен език, а 
по-късно е намален и срокът на 
обучение в интензивните курсове. 
Единственият западен език, кой-
то се запазва, но се преподава само 
на слушатели от разузнавател-
ния профил, е английският. Това 
се отразява неблагоприятно на 
езиковата подготовка на офицери-
те, върху тяхната обща култура 
и възможности за професионална 
комуникация и получаване на во-
еннонаучна информация от ориги-
нални чуждестранни източници23. 

22 Вълков, Н. Военна академия – 95 години водещ 
фактор в националната военнообразователна 
система. – В: 95 години Военна академия  
„Г. С. Раковски“, 2007, с. 9.
23 Малкова, Вера, Йорданка Некезова. 
Чуждоезиковото обучение във Военна академия 
„Г. С. Раковски“…

In the 1979-1989 period, 
about 150-180 military students and 
hundreds of course participants 
were trained annually at the Military 
Academy. In 1978, the period of study 
was reduced from three to two years 
and, as a result, not only the number 
of classes, but also the number of 
the languages which were studied 
decreased. 

Classes in Western European 
languages were cancelled, and later 
the duration of training in intensive 
courses was reduced as well. The only 
Western language that remained 
was English, but it was only taught 
to Intelligence officer-students.

These reductions had a 
negative impact on the language 
training of officers, their general 
knowledge, opportunities for 
professional communication, and 
ability to obtain military-scientific 
information from original foreign 
sources. However, the tradition of 
studying Balkan languages   was 
preserved, and the teachers in 
Turkish and Greek worked both 
with Intelligence students and in 
intensive courses.

РАЗВИТИЕ НА КАТЕДРАТА  
(1979 – 1989)

DEVELOPMENT OF THE DEPARTMENT  
(1979-1989)
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Продължава обаче традицията 
да се изучават балкански езици, 
като преподавателите по турски 
и гръцки език работят както със 
слушателите от разузнавател-
ния профил, така и в интензивни-
те курсове на Академията.

По различни програми за 
международно сътрудничество 
Военната академия приема за обу-
чение чуждестранни офицери и ка-
тедрата започва да провежда обу-
чение по български език като чужд.

През 1984 г. в катедрата ра-
ботят 13  преподаватели: един по 
български език, 7 по руски език, 3-ма 
по турски език, един по гръцки език 
и един по английски език. 

С преподаването на гръцки 
език са ангажирани и двама офи-
цери-преподаватели, които се чи-
слят към катедра „Разузнаване“, 
но са част от преподавателската 
общност на катедра „Чужди ези-
ци“. Ръководители на катедрата в 
този период са Мариета Стефано-
ва (1985 – 1986) и Йорданка Некезова 
(1987 – 1993).

Руският език продължава да 
доминира в чуждоезиковата под-
готовка на българските офицери, 
тъй като е работният език на Ор-
ганизацията на Варшавския дого-
вор, в която България членува от 
1955 до 1991 г., и е задължителният 
чужд език, изучаван в системата 
на средното и висшето образова-
ние у нас. Затова подготовката на 

As a result of various 
international cooperation 
programmes, foreign officers 
were enrolled at the Academy and 
teaching Bulgarian as a foreign 
language started at the Foreign 
Languages Department.

In 1984, the Department 
employed 13 teachers: 1 in Bulgarian 
language, 7 in Russian, 3 in Turkish, 
1 in Greek, 1 in English. Two  officers 
from  the Intelligence Department 
were involved in teaching Greek, 
thus becoming also  members of 
the Foreign Languages Department. 
Heads of the Department in this 
period were Marieta Stefanova (1985-
1986) and Yordanka Nekezova (1987-
1993).

Russian language continued 
to dominate the foreign language 
training of Bulgarian officers 
because of two reasons: 1. It was the 
working language of the Warsaw 
Pact, of which Bulgaria was a 
member from 1955 to 1991, and 
2. It was the mandatory foreign 
language studied at secondary 
schools and universities. Thus, the 
training in Russian at the Military 
Academy had the purpose to 
refresh, improve, and build on the 
knowledge acquired in schools, 
and provide specialised language 
training, which would give officers 
the opportunity to use Russian in 
their everyday work or continue 
their military education at different 
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слушателите във Военната ака-
демия по руски език е насочена към 
опресняване, усъвършенстване и 
надграждане на придобитите в 
предходни учебни заведения знания 
и получаване на специализирана 
езикова подготовка, която да даде 
възможност на офицерите да из-
ползват руски език в непосредстве-
ната си работа или за продължа-
ване на военното си образование в 
различни военни институти в Съ-
ветския съюз. 

С тази цел в периода 1985 – 
1991  г. в катедра „Чужди езици“ се 
разработват лингвометодически 
основи за преподаване на руски 
език за специални цели. Сформи-
рат се авторски колективи, които 
създават първия учебен комплекс 
по руски език с основен учебник и 
11 специализирани учебни помагала 
по профили и специалности. 

Учебният комплекс по 
руски език за офицерите, обучава-
ни във Военната академия, има за 
цел овладяването на научния ре-
чеви стил, придобиването на по-
знания за езика на конкретната 
военна специалност и отработ-
ването на специфичните труд-
ности на руския език за българ-
ската аудитория. 

Основният учебник от ком-
плекса „Учебник русского языка для 
слушателей Военной академии“ 
е разработен от Вера Малкова и 
Мариета Стефанова през 1986  г. и 

military universities in the Soviet 
Union.

 For that reason, in the period 
1985-1991, the Foreign Languages 
Department developed linguistic 
and methodological guidelines 
for teaching Russian for Special 
Purposes. Teams of authors were 
formed and they designed and 
published the first study set in 
Russian comprising a main textbook 
and 11 specialised teaching booklets 
for the various military specialties. 
The Russian language set for officer-
students at the Academy was 
aimed at mastering the scientific 
style, acquiring knowledge of the 
terminology of a given military 
specialty, and practising the 
peculiarities of Russian language for 
the Bulgarians.

The main textbook of the 
set („Учебник русского языка для 
слушателей Военной академии“, 
С., 1986) was developed by Vera 
Malkova and Marieta Stefanova and 
was designed for 40-50 classes. It was 
a corrective and refresher course in 
which students “restore and activate 
knowledge, skills, and mastery” in 
Russian. The grammatical material 
was organised on a “functional-
syntactic principle”, and the 
communicative exercises were 
based on military-scientific texts.

Russian language training 
of military students continued 
with specially-designed booklets 
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е предвиден за 40 – 50 учебни заня-
тия. Той представлява коректиро-
въчно-опреснителен курс, в чиито  
рамки обучаваните „възстановя-
ват и активизират знания, уме-
ния и навици“ по руски език. Грама-
тичният материал е организиран 
на „функционално-синтактичен 
принцип“, а комуникативно-рече-
вите упражнения се базират на 
текстов материал от военнона-
учната литература. 

Обучението по руски език на 
слушателите продължава по от-
делни пособия за всеки профил (об-
щовойскови, бронетанкова тех-
ника, авиационен, ПВО, артилерия, 
артилерийско въоръжение, тилов, 
инженерен, химически, политиче-
ски и свързочен), с фокус върху съ-
ответната военна терминология 
и изграждането на умения за рабо-
та с текстове и документи по спе-
циалността. 

В методиката на чуждо-
езиковото обучение навлиза ко-
муникативният подход, който 
поставя в центъра на учебния 
процес социокултурните, психо-
логическите, професионалните 
и индивидуалните особености 
на обучавания. Преподаватели-
те започват да изучават, експе-
риментират и внедряват нови 
методи за развитие на речевите 

for each military speciality, i.e. 
Army, Armoured Vehicles, Aviation, 
Air Defence, Artillery, Artillery 
Armament, Logistics, Engineers, 
Chemical (NBC Defence), Political, 
and Communications, by focusing 
on the relevant military terminology 
and building skills for working 
with texts and documents for the 
specialty. 

The communicative approach 
entered the foreign language 
teaching methodology, focusing 
the learning process on the socio-
cultural, psychological, professional 

The core textbook in Russian for 
students of the Military Academy, 1977

Основният учебник по руски език  
за слушателите от Военната академия, 
1977 г. 
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умения, включително да използ-
ват аудио- и видеотехнически 
средства в своята работа. Видео- 
теката и фонотеката на кате-
драта се обогатяват, въвеждат 
се оригинални езикови системи и 
лингафонни курсове по английски и 
турски език. Появяват се първите 
езикови лаборатории и фонетич-
ни кабинети.

През 1989 г. е възстановено 
изучаването на английски език в 
редовните класни отделения на 
слушателите от Военната ака-
демия и в интензивните курсове 
с продължителност 5 – 6  месеца. 
От 1992 г. отново започват да 
се преподават френски и немски 
език.

and individual characteristics of the 
learner. Teachers began to study, 
experiment, and implement new 
methods of developing speaking 
skills and to use audio and video in 
their classes. The video and audio 
stocks of the Department were 
enriched, and original language 
systems and courses in English and 
Turkish were introduced. The first 
language laboratories and phonetic 
classrooms were installed.

In 1989, the study of English 
language at the Military Academy 
resumed for the full-time military 
students and in intensive courses, 
which lasted 5-6 months. French and 
German language teaching resumed 
in 1992.

Учебният 
комплекс по 
руски език за 
слушателите 
от различните 
специалности, 
разработен от 
преподаватели 
в катедрата  
през 80-те 
години

The Russian 
language 

training set 
for students 

from different 
specialties of 
the Military 

Academy, 
developed 

by lecturers 
from the 

Department in 
the 1980s



Военна академия „Георги Стойков Раковски“

36

Периодът 1990 – 1991 г. се ха-
рактеризира със значителни щат-
но-организационни промени в чуж-
доезиковото обучение във Военна-
та академия. През декември 1991  г. 
по случай 40-годишнината от съз-
даването на катедра „Чужди ези-
ци“ се организира и провежда Юби-
лейна научно-методическа конфе-
ренция с участието на преподава-
тели по чужди езици от 10  висши 
учебни заведения (ВУЗ) в страната. 
Към този момент катедрата има 
натрупан солиден опит и научен 
потенциал и навлиза в нов етап 
от своето развитие. 

След края на Студената 
война военноакадемичното об-
разование се променя в отговор 
на новите тенденции. Езиковата 
компетентност на българските 
офицери става изключително ва-
жен елемент от подготовката за 
влизане в НАТО. Необходимо е уско-
рено изучаване на английски език и 
за целта се организират специали-
зирани курсове, които подготвят 
военнослужещите за съвместна 
работа с колегите от държавите – 
членки на Алианса, в международни 

The 1990-1991 period marked 
significant staff and organisational 
changes in the foreign language 
training at Rakovski National 
Defence College. In December 
1991, on the occasion of the 
40th anniversary of the Foreign 
Languages Department, a Jubilee 
Scientific and Methodological 
Conference was organised and 
held with the participation of 
foreign language teachers from 
10 universities in the country. By 
this time, the Department had 
accumulated solid experience and 
scientific potential and entered a 
new stage of its development. 

After the end of the Cold War, 
the academic military education 
changed in response to the new 
trends. The language proficiency 
of Bulgarian officers became an 
extremely important element 
of the preparations for joining 
NATO. Intensive English training 
was needed and for this purpose 
specialised courses were organised 
to prepare Bulgarian military 
personnel for joint work with 
colleagues from Allied member 

КАТЕДРАТА СЛЕД ДЕМОКРАТИЧНИТЕ  
ПРОМЕНИ (1990 – 2000)

THE DEPARTMENT AFTER  
THE DEMOCRATIC CHANGES (1990-2000)
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военнополитически организации и 
в многонационалните щабове на 
международните военни контин-
генти в различни точки на света. 

Настъпилите промени в Ев-
ропа и новата политическа ориен-
тация на България водят до засил-
ване на военното сътрудничество 
с чужди армии. Изучаването на ан-
глийски език придобива все по-голя-
мо значение като предпоставка за 
участие в международни прояви. 
През 1990 г. започва провеждането 
на 6-месечни интензивни курсове 
по английски език за начинаещи с 

states, in international military-
political organisations, and in the 
multinational headquarters of 
international military contingents 
in different parts of the world. 

The changes that took place in 
Europe and the new political course 
of Bulgaria resulted in strengthening 
the military cooperation with 
foreign armies. English proficiency 
became increasingly important as 
a prerequisite for participation in 
international events. In 1990, the 
first 6-month intensive English 
language course for beginners 

Катедрата през 1991 г. Първи ред, 
седнали от ляво надясно: Веселина 
Велкова, Тиха Николова, Йорданка 
Некезова, Вера Малкова, Татяна 
Панова. Втори ред, прави: Василка 
Георгиева (лаборант), Мария Тодорова, 
Емилия Грамчева, Мариана Дойчинова, 
Ани Добрева, Иван Добрев, Недялка 
Синигерова

The Language Department in 1991.  
From left to right, first row: Veselina 

Velkova, Tiha Nikolova, Yordanka 
Nekezova, Vera Malkova, Tatyana 

Panova. Second row: Vasilka Georgieva 
(lab assistant), Maria Todorova, 

Emiliya Gramcheva, Mariana 
Doychinova, Ani Dobreva, Ivan Dobrev, 

Nedyalka Sinigerova
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преподавателите Владимир Ма-
ринов, Снежана Маркова и Грета 
Керемидчиева. През 1992  г. в Бълга-
рия стартира международната 
програма на американското пра-
вителство за образование и обуче-
ние на военни кадри в САЩ – IMET 
(International Military Education and 
Training), с чието финансиране са 
изпратени на квалификационен 
курс в САЩ първите български 
преподаватели – Снежана Марко-
ва и Грета Керемидчиева. По също-
то време от американска страна 
са предоставени и оборудвани две 
езикови лаборатории, които се 
ползват и днес, както и голям брой 
учебни материали от система-
та за обучение на военнослужещи 
American Language Course.

През 90-те години се про-
веждат редица конкурси и са на-
значени нови преподаватели по ан-
глийски език (Дора Касалийска, Ма-
рия Стойчева, Олга Сотирова, Вася 
Василева, Таня Нече-
ва, Цветан Пеневски 
и др.), които имат 
възможността да 
преминат различни 
курсове за квалифи-
кация в САЩ, Велико-
британия и Канада. 
Новите реалности 
поставят нови из-

was conducted; Vladimir Marinov, 
Snezhana Markova, and Greta 
Keremidchieva were the teachers. 
In 1992, the US government’s 
International Military Education 
and Training (IMET) programme for 
training of personnel in the United 
States was launched in Bulgaria, 
and the first Bulgarian teachers 
– Snezhana Markova and Greta 
Keremidchieva – were assigned 
to a qualification course in the 
United States. At the same time, the 
American government provided and 
equipped two language laboratories 
(which are still used today), as well 
as a large number of the American 
Language Course training materials.

In the 1990s, a number of 
interviews for new English teaching 
positions were conducted and new 

Курс по английски език 
за висши офицери от 
Българската армия, 
март 1993 г.

An English class for senior officers 
from the Bulgarian Armed Forces, 

March 1993
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исквания пред чуждоезиковата 
подготовка. Комуникативният 
подход дава необходимите ин-
струменти за балансирано разви-
ване на всички речеви умения – че-
тене, слушане, говорене и писане. 
Учебните програми се привеждат 
в съответствие с изискванията 
на стандартизационното споразу-
мение на НАТО – STANAG 6001, като 
главна цел е изграждането и разви-
тието на комуникативната ком-
петентност на обучаемите.

От учебната 1990 – 1991  г. 
са прекратени петмесечните ин-
тензивни курсове по руски език и 
започва провеждането на средно-
срочни (5-месечни) и дългосрочни 
(10-месечни) интензивни курсове24 
по английски език. Първоначално 
те са само за начинаещи, но в след-
ващите години се организират и 
курсове за повишаване на езикова-
та квалификация; специализирани 
курсове за военни наблюдатели; за 
офицери, които ще се обучават в 
чужди военноучебни заведения; за 
преподаватели и др. От учебната 
1992 – 1993 г. започват да се провеж-
дат интензивни курсове по нива по 
немски, френски и румънски език, а 
от 1997 г. – и по сърбохърватски. 

През 1991 г. е въведена дисци-
плината „Езикова култура“, която 
се преподава в педагогическите 
24 Разпределението на учебното време в 
интензивните езикови курсове във Военната 
академия и досега е следното: ежедневно, от 
понеделник до петък, по 6 учебни часа.

 The American Language Course, 
developed by the US Defense Language 

Institute, was used in English 
language training in the 1990s. Its 

latest edition continues to be the core 
English language textbook used in the 

intensive courses conducted by the 
Language Training Department

Учебната система American 
Language Course, разработена от 

DLI – Военният езиков институт  на 
САЩ, се използва в обучението по 
английски език през 90-те години. 

Новото № издание продължава да бъде 
основният учебник в интензивните 

курсове, провеждани от катедра 
„Езиково обучение“



Военна академия „Георги Стойков Раковски“

40

курсове на Академията и в курсо-
вете за новоназначени преподава-
тели, а от 1992 до 2000  г. учебна-
та дисциплина „Езикова култура 
и връзки с обществеността“ с 
обем от 20  учебни часа се препо-
дава на редовните слушатели и 
на някои специализирани курсове. 
В курсовете по български език за 
чуждестранни офицери започват 
да се обучават военнослужещи от 
страни – членки на НАТО.

През 1994  г. са увеличени 
щатните места за преподавате-
ли по френски и немски език – от 
двама на трима по всеки език. Слу-
шателите в редовните класни 
отделения на факултет „Команд-
но-щабен“ изучават един западен 
език по избор, като за целта се 
сформират сборни групи във все-
ки факултет. Ведно с това препо-
давателите водят интензивни 
курсове по френски и немски език 
за първо, второ и трето ниво. Про-
грамата за първо ниво (за начина-
ещи) включва 600  учебни часа, от 
които около 100  часа са определе-
ни за специализирана обществе-
но-политическа и военна лексика. 
Курсът на обучение за второ ниво 
е 480  часа, половината от които 
се отделят за специализирано 
обучение25. Макар и по-рядко, про-

25 Трендафилова, Ц. Специализираното обучение по 
френски език в интензивните курсове (I и II ниво) 
във Военна академия „Г. С.Раковски“. – В: Бюлетин 
от работен семинар по Специализирано обучение 
по чужд език, София, 2002.

teachers were appointed, including 
Dora Kasaliyska, Maria Stoycheva, 
Olga Sotirova, Vasya Vasileva, 
Tanya Necheva, Tsvetan Penevski, 
and others. They were given the 
opportunity to participate in 
various qualification courses in the 
USA, Great Britain, and Canada. The 
new trends made foreign language 
training adapt to the requirements. 
The communicative approach 
was appropriate for a balanced 
development of all skills – reading, 
listening, speaking, and writing. The 
curricula were brought in line with 
the requirements of NATO STANAG 
6001, as the main goal was to build 
and develop the communicative 
competence of the learners.

Starting from academic year 
1990-1991, the 5-month intensive 
Russian language courses were 
discontinued while 5-month 
and 10-month intensive English 
language courses were introduced. 
Initially, the courses were only for 
beginners, but in the following 
years refresher language courses, 
specialised courses for military 
observers, courses for officers who 
would be trained at foreign military 
schools, for teachers, and other 
courses were organised. Intensive 
courses in German, French, and 
Romanian for different levels were 
launched in the academic year 1992-
1993, and in Serbo-Croatian – in 1997.

In 1991, a subject called 
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веждат се и курсове трето ниво 
– напреднали, с продължителност 
350 учебни часа. 

Към януари 1997  г. броят на 
преподавателите, работещи в ка-
тедрата с название „Чуждоезикова 
подготовка“, е 24 души, от които: 
по български език – 1; по английски 
език – 9; по немски – 3; по френски 
– 3; по балкански езици – 6; по руски 
– 2. Ръководители на катедрата в 
този период са професор д-р Иван 
Добрев (1993 – 1996) и доцент д-р 
Вера Малкова (1996 – 2003). 

През 1998 – 1999  г. изключи-
телно нараства значението на 
езиковото обучение. Това е перио- 
дът, в който България се готви за 
членство в НАТО, и пред военнослу-
жещите се отварят възможности 

Language Culture was introduced 
and taught in the pedagogical 
courses of the Defence College and 
in courses for newly appointed 
teachers, and starting from 1992 to 
2000 the subject Language Culture 
and Public Relations was taught 
to full-time officer-students and 
in some specialised courses for 
20 hours of class work. Military 
personnel from NATO member 
states were trained in Bulgarian 
language courses for foreign officers.

In 1994, the number of 
full-time teachers in French and 
German increased from two to 
three in each language. Full-time 
military officer-students from the 
Command and Staff Faculty studied 
a Western European language of 
their choice, and for this purpose 
separate groups were formed. The 
teachers also taught in intensive 

French and German language 
courses for the first, second, 
and third STANAG 6001 levels. 
The syllabus for the first 
level – beginners, consisted 
of 600 hours, of which about 
100 hours were dedicated to 
specialised socio-political 
and military vocabulary 
acquisition. The second level 
course was 480 hours, half 
of which were dedicated to 
specialised language training. 
Less frequently there were also 

third level courses with a duration of 

Катедра „Чуждоезикова подготовка“ 
през 1998 г.

The Foreign Languages Department  
in 1998
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за обучение в чуждестранни акаде-
мии и колежи, както и за участие в 
многонационални мисии и щабове. 
Изискването пред кандидатите е 
да владеят английски език. Започва 
сертифицирането на българските 
офицери съгласно стандартиза-
ционното споразумение на НАТО – 
STANAG 6001.

През 1999 г. преподаватели 
от катедра „Чуждоезикова подго-
товка“ във Военната академия раз-
работват първия прототип на 
тест според изискванията на меж-
дународния стандарт. За това до-
принасят различни фактори на на-

350 hours for advanced 
students.

In January 
1997, the number of 
teachers working in 
the Foreign Languages 
Department was 24, of 
which 1 in Bulgarian, 9 
in English, 3 in German, 
3 in French, 6 in Balkan 
languages, and 2 in 

Russian. Heads of the Department 
in this period were Prof. Dr. Ivan 
Dobrev (1993-1996) and Assoc. Prof. 
Dr. Vera Malkova (1996-2003). 

In 1998-1999, the importance 
of language training increased 
significantly. It was a period in 
which Bulgaria was preparing 
for NATO membership, and the 
military got opportunities for 
studying at foreign academies and 
colleges, as well as for participating 
in multinational missions and 
headquarters. Applicants were 
required to be proficient in English. 
The certification of the Bulgarian 
officers according to NATO STANAG 
6001 began. 

 The Bulgarian Armed 
Forces newspaper, 
February 24, 1999

Вестник „Българска армия“,  
24 февруари 1999 г.
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Вестник „Българска армия“, 27 май 2002 г.

The Bulgarian Armed Forces newspaper,  May 27, 2002

Работна среща на Екипа за разработване на тестове съгласно STANAG 6001, 2001 г.

Working meeting of the STANAG 6001 Test Development Team, 2001
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ционално и международно равни-
ще. Министерството на отбрана-
та организира и координира курсо- 
ве и семинари за усъвършенства-
не на преподаватели, поставено е 
началото и на проекта на британ-
ското правителство „Английски 
за мирни цели“ към Британския 
съвет в София, продължава про-
грамата IMET на правителство-
то на САЩ. Провеждат се семина-
ри и конференции за уеднаквяване 
на стандартите и методите за 
преподаване на английски език във 
военните училища, както и за уед-
наквяване на системите и крите-
риите за оценяване. „Това е важно 
във връзка с постигането на цели-
те по оперативната съвмести-
мост с армиите от НАТО“, споделя 
Хеймиш Макилрайт, ръководител 
на проекта „Английски за мирни 
цели“ в България.

Програмата на британско-
то правителство функциони-
ра активно в България до 2004  г., 
когато страната ни е приета 
за пълноправен член на Алианса. 
Хеймиш Макилрайт сътрудничи 
ползотворно с преподаватели-
те по английски език в катедра 
„Чуждоезикова подготовка“ за ор-
ганизирането и материалното 
осигуряване на модерен учебен 
процес, професионалното усъ-
вършенстване и обогатяването 
на учебния фонд с необходимата 
учебна литература на английски 

In 1999, teachers from the 
Foreign Languages Department at 
Rakovski National Defence College 
developed the first prototype test 
according to the requirements of 
the international standard. Various 
factors at national and international 
levels contributed to this. The 
Ministry of Defence organised and 
coordinated courses and teacher 
training seminars; the British 
government launched the English 
for Peacekeeping Purposes project at 
the British Council in Sofia, and the 
US government continued its IMET 
program. Seminars and conferences 
were held to unify the standards 
and methods for teaching English 
at Bulgarian military educational 
institutions, as well as the systems 
and criteria for  assessment. “This is 
important in relation to achieving 
the objectives of interoperability 
with NATO armies,” said Hamish 
McIlwrith, project manager of the 
English for Peacekeeping Purposes 
project in Bulgaria.

The programme of the British 
government was active in Bulgaria 
until 2004, when our country 
became member of the Alliance. 
During these several years, Hamish 
McIlwraith cooperated actively with 
English language teachers from 
the Department in organising and 
providing materials for a modern 
teaching process, for professional 
improvement, and enrichment 
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език. През този период се органи-
зират десетки форуми с междуна-
родно участие, на които препода-
ватели от всички военни висши 
учебни заведения имат възмож-
ността да обменят опит и идеи, 
да разработват учебни и изпит-
ни материали заедно със свои ко-
леги от други държави. 

През 1998 г. България за първи 
път изпраща национален предста-
вител в BILC (Bureau for International 
Language Coordination) – орган на 
НАТО по въпросите на обучението 
и тестването по чужд език. От 
1998 до 2005 г. за национален пред-
ставител е номинирана Грета Ке-
ремидчиева. 

Сформирането на Екип за 
разработване на тестове съгласно 
STANAG 6001 е нова стъпка с особе-
но важно значение. В него са вклю-
чени четирима преподаватели от 
Висшето военноморско училище 
„Никола Йонков Вапцаров“ и Нацио-
налния военен университет „Васил  
Левски“, чиято основна дейност е 
създаването на изпитни материа-
ли. С цел повишаване на квалифика-
цията им те са изпратени на обу-
чение във Великобритания, а меж-
дувременно във всяко военно висше 
учебно заведение, включително Во-
енна  академия „Г. С. Раковски“, е оп-
ределена изпитна комисия, която 
провежда изпита и оценява съглас-
но с критериите на STANAG 6001. 

of the library with the necessary 
English language literature. During 
this period, dozens of forums 
with international participation 
were organised, and teachers from 
all military universities had the 
opportunity to share experience and 
ideas, as well as develop teaching and 
testing materials together with their 
colleagues from other countries. 

In 1998, for the first 
time Bulgaria sent its national 
representative to the Bureau 
for International Language 
Coordination (BILC), which is NATO’s 
body for foreign language teaching 
and testing. From 1998 to 2005 Greta 
Keremidchieva was nominated 
national representative.

The establishment of the 
STANAG 6001 Test Team was a 
new step of major importance. It 
included four teachers from Nikola 
Vaptsarov Naval Academy and Vasil 
Levski National Military University, 
whose main task was development 
of STANAG 6001 English test 
materials. They got the opportunity 
to improve their qualifications 
as test developers in the UK; in 
the meantime, at each military 
university, including the National 
Defence College, an Examination 
Commission was appointed and it 
conducted testing and evaluating 
in accordance with STANAG 6001 
criteria. 
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Честване на 50 години от създаването на катедра „Чужди езици“, 12 декември 2001 г.

50th anniversary of the Foreign Languages Department, December 12, 2001
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Целенасочените усилия за 
обучение на българските военно-
служещи по официалните езици 
на НАТО налагат разделянето на 
голямата катедра „Чуждоезикова 
подготовка“. От 2000 до 2009  г. 
катедра „Чуждоезикова подготов-
ка“ (по-късно „Езикова подготовка“, 
„Балкански, руски и западни езици“) 
с ръководители последователно 
професор д-р Иван Добрев (2003 – 
2006) и доцент д-р Дочка Гешева 
(2006 – 2016) е в състава на факул-
тет „Командно-щабен“. 

В структурата на Военната 
академия от 1998 г. е Центърът за 
оперативна съвместимост и чуж-
доезикова квалификация, по-късно 
трансформиран в департамент 
„Оперативна съвместимост“. От 
септември 2000  г. в него е сфор-
мирана катедра „Специализирана 
подготовка по английски и френ-
ски език“, ръководена първоначал-
но от старши преподавател Гре-
та Керемидчиева (2001 – 2005), а от 
2005 до 2016 г. – от доцент Китка 
Тончева. 

Като елемент на оператив-
ната съвместимост езиковата 

The efforts to train the 
Bulgarian military in the official 
languages of NATO   required that the 
Foreign Languages Department 
be divided. From 2000 to 2009, 
the Foreign Languages Training 
Department (later named “Language 
Training” and “Balkan, Russian, and 
Western Languages”), headed by 
Prof. Dr. Ivan Dobrev, (2003-2006) 
and Assoc. Prof. Dr. Dochka Gesheva 
(2006-2016) was within the structure 
of the Command and Staff Faculty.

In 1998, the Centre for 
Interoperability and Foreign 
Languages Qualification became 
part of the National Defence College 
structure, and was later transformed 
into an Interoperability Department. 
In September 2000, a Department of 
Specialised Training in English and 
French was established within its 
structure, initially headed by Senior 
Lecturer Greta Keremidchieva (2001-
2005), and from 2005 to 2016 – by 
Assoc. Prof. Kitka Toncheva.

Being an element of 
interoperability, language training 
is of primary significance for the 
Bulgarian Armed Forces. In the next 

ДВЕ ЕЗИКОВИ КАТЕДРИ 
(2000 – 2009)

TWO LANGUAGE DEPARTMENTS  
(2000-2009)
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подготовка на военнослужещите 
и цивилните служители от Бъл-
гарската армия е от първосте-
пенно значение. През следващите 
няколко години до приемането на 
страната за пълноправен член на 
НАТО през 2004 г. се работи интен-
зивно в тази насока, като ръковод-
ството на Министерството на 
отбраната разработва цялостна 
„Стратегия за обучението по ан-
глийски език“ в армията, обхваща-
ща всички военнообразователни 
институции в страната и всички 
дейности, свързани с езиковата 
подготовка и сертифицирането 
на българските военнослужещи. 

Катедра „Специализира-
на подготовка по английски и 
френски език“ работи в няколко 
направления, свързани с англий-
ския език: провежда обучение на 
слушателите в магистърските 
програми на Академията; обуча-
ва офицери, сержанти и цивилни 
служители в курсове по общ и спе-
циализиран английски език; разра-
ботва материали и провежда из-
пити за сертифициране съгласно 
STANAG 6001; подпомага междуна-
родни учения със страни партньо-
ри и страни – членки на Алианса; 
организира и участва в национални 
и международни семинари за пови-
шаване на квалификацията на пре-
подавателите и за хармонизиране 
на методиките за преподаване и 
критериите за оценяване. 

few years, until Bulgaria became full 
member of NATO in 2004, a lot of 
hard work had to be done, and the 
leadership of the Ministry of Defence 
developed a comprehensive Strategy 
for English language training in the 
Armed Forces, which included all 
military educational institutions 
in the country and all activities 
related to the language training 
and certification of the Bulgarian 
servicemen.

The Department of 
Specialised Training in English 
and French worked in several 
directions related to English 
language: trained officer-students in 
the Master Degree programmes of 
Rakovski National Defence College; 
conducted courses in general and 
specialised English for officers, NCOs 
and civilians; developed materials 
and administered examinations 
for certification in accordance with 
NATO STANAG 6001; linguistically 
supported international exercises 
with partner and member countries 
of the Alliance; organised and 
participated in national and 
international qualification seminars 
for teachers and in the unification 
of the teaching methods and 
assessment criteria.

After 2000, a number of 
young enthusiastic English teachers 
joined the department: Anna 
Guncheva, Olga Marinova, Svilena 
Georgieva, Svilena Darova, Daniel 
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След 2000 г. в състава на ка-
тедрата се вливат млади енту-
сиазирани преподаватели по ан-
глийски език: Анна Гунчева, Олга 
Маринова, Свилена Георгиева, Сви-
лена Дърова, Даниел Танев, Даниела 
Въчева, Емилия Нешева, а от Вис- 
шето военновъздушно училище 
в Долна Митрополия се прехвър-
лят опитните Лили Найденова и 
доцент Китка Тончева. Като част 
от усилията на военното ръко-
водство за ускорено изучаване на 
английски език, от 2000 дo 2004 г. 
за новоприетите слушатели 
във Военната академия е въведен  
т.нар. нулев семестър, по време на 
който слушателите, разпределе-
ни в групи според нивото на владе-
ене, изучават само английски език. 
При завършването на интензивно-
то обучение те се явяват на изпит 
по английски език в съответствие 
със STANAG 6001. Катедрата поема 
този ангажимент и за нуждите на 
това мащабно обучение са назна-
чени нови преподаватели на щат, 
а като гост-лектори се привличат 
допълнителни преподаватели по 
английски език. 

Освен обучението по ан-
глийски език на слушателите във 
Военна академия „Г.  С.  Раковски“ се 
организират интензивни курсове 
по английски език за първо, второ 
и трето ниво на владеене на ези-
ка с продължителност 4  месеца 
(480  часа); едномесечни курсове за 

Tanev, Daniela Vacheva, and Emilia 
Nesheva; the experienced teachers 
Lily Naidenova and Assoc. Prof. 
Kitka Toncheva transferred from 
Benkovski Air Force Academy to the 
department. 

As part of the military 
leadership’s efforts for ensuring an 
intensive English language training, 
a so-called ‘zero semester’ was 
introduced for the newly enrolled 
military students at Rakovski 
National Defence College from 
2000 to 2004, during which officer-
students studied only English in 
groups, formed according to their 

Вестник „Българска армия“,  
20 март 2003 г.

The Bulgarian Armed Forces 
newspaper, March 20, 2003
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поддържане на съответното ниво 
(120  часа), както и специализирани 
курсове по тактически и авиацио-
нен английски език (60 часа). 

Високата квалификация 
на преподавателите по англий-
ски език и добрата материална 
база определят мястото на де-
партамент „Оперативна съвмес-
тимост“ (по-късно „Езикова под-
готовка“) като водещ център в 
обучението по английски език за 
специални цели в областта на во-
енното образование. Едно от дока-
зателствата за това признание е 
фактът, че през 2005  г. в курсове 
по английски език се обучават офи-
цери от Азербайджан, Грузия, Хър-
ватия и Черна гора. 

През 1992 г., след близо 20-го-
дишно прекъсване, преподаването 
на френски език във Военната ака-
демия е възобновено, като съста-
вът на преподавателите се проме-
ня през годините. През последните 
10 години основни преподаватели 
са Спаска Къчева и Анна Стефанова. 

Преподаването по френски 
език се осъществява в езиковата 
катедра наравно с всички оста-
нали езици, а след приемането на 
България в НАТО през 2004 г. обуче-
нието по френски език като един 
от работните езици на Алианса 
става дейност на катедра „Спе-
циализирана подготовка по ан-
глийски и френски език“. От нача-
лото на 90-те години френската 

level of proficiency. Upon completion 
of this intensive training, they 
sat for the STANAG 6001 English 
language exam. The department 
made this commitment, so for the 
needs of this large-scale training 
project new full-time teachers were 
appointed and additional English 
language teachers were hired as 
guest lecturers.

In addition to the English 
language training of the officer-
students at the College, different 
types of English language courses 
were organised: intensive English 
language courses for STANAG 6001 
first, second, and third level of 
language proficiency with a duration 
of 4 months (480 hours), one-month 
refresher courses (120 hours), as well 
as specialised Tactical and Aviation 
English courses (60 hours).

The top level qualification 
of the English teachers and good 
technical equipment determined 
the position of the Interoperability 
Department (later “Language Training 
Department”) as a leading centre in 
the field of English language training 
for special purposes in the area of 
military education. Proof of this 
recognition is the fact that in 2005 
officers from Azerbaijan, Georgia, 
Croatia, and Montenegro participated 
in English language courses.

Teaching French at Rakovski 
National Defence College resumed in 
1992 after a break of nearly 20 years. 
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държава подпомага обучението по 
френски език с лектори от Фран-
ция. Така през 1997 г. по линия на ал-
тернативната военна служба, във 
Военна академия „Г.  С.  Раковски“ е 
изпратен Силвен Боайе – първият 
французин, който работи в про-
дължение на една учебна година. 
След него всяка година български-
те военнослужещи от редовните 
класни и интензивните курсове 

Teachers would come and go at the 
College over the years, but for the 
last 10 years the two main teachers 
of French have been Spaska Kacheva 
and Anna Stefanova. 

French language training 
had been conducted alongside all 
other languages since the very 
beginning, but after Bulgaria joined 
NATO, teaching French as one of the 
official languages   of the Alliance 

Преподаватели от катедрата, 2008 г.

Language teachers from the Department, 2008
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имат възможността ежедневно 
да общуват в часовете по френски 
език с носител на езика. От 2001 г. 
Франция вече изпраща специали-
сти-филолози, преподаватели по 
френски език за чужденци: Магали 
Рение-Желева работи в Академия-
та от 2001 до 2003  г., а Патрисия 
Карез – от 2007 до 2008 г. 

Паралелно с това от 1998  г. 
Франция започва да предоставя и 
материална помощ под формата 
на учебници, учебна литература, 
аудио- и видеоматериали, перифер-
ни устройства и друга офис тех-
ника. През 2008  г. е оборудван ка-
бинет за изучаването на френски 
език „Антоан дьо Сент-Екзюпери“, 
а през 2018 г. е дарено ново мулти-
медийно оборудване за нуждите на 
обучението по френски език. 

През 2005 г. в тясно сътруд-
ничество между езиковата кате-
дра и катедра „Логистика“ е съз-
даден Регионален център за обуче-
ние по логистика, финансиран от 
френското правителство. 

Благодарение на високата си 
квалификация, придобита в мно-
жество опреснителни курсове във 
френския Общовойскови център 
по квалификация в Рошфор, през 
2004 г. преподавателите по френ-
ски език от катедрата са покане-
ни да сътрудничат на Френския 
институт в България, където 
участват в комисиите за изпити 
за придобиване на международно 

became a task of the Department 
of Specialised Training in English 
and French. Since the early 1990s, 
French language training has been 
supported by France with lecturers-
native speakers. Thus, in 1997, the 
first native French teacher, Sylvain 
Boyer, was assigned at the National 
Defence College for one academic 
year as an alternative to mandatory 
active duty military service. After 
that, the tradition continued and 
every year the Bulgarian officer-
students and the students in 
the intensive courses had the 
opportunity to communicate daily 
during  their French language 
classes with a native speaker. 
Starting from 2001, France began to 
send professional teachers of French 
for foreigners: Magali Régnier-Jeleva 
worked at the College from 2001 to 
2003, and Patricia Carez – from 2007 
to 2008.

In 1998, France began 
providing support in the form of 
textbooks, literature, audio and 
video materials, as well as office 
equipment. In 2008, a French 
language classroom named after 
Antoine de Saint-Exupéry was 
equipped with computers, and in 
2018 new multimedia equipment 
was donated for the needs of French 
language teaching. 

In 2005, in close cooperation 
between the Language Department 
and the Logistics Department, a 
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На 25 ноември 2008 г. посланикът на 
Франция Етиен дьо Понсен открива 
кабинет за изучаване на френски език 
„Антоан дьо Сент-Екзюпери“

November 25, 2008: The French 
Ambassador inaugurates the Antoine de 
Saint-Exupery French Language Lab

„Министерството на външните 
работи и европейските въпроси 
и Министерството на отбраната 
връчват официално на 25 ноември 
2008 г. оборудване за класна стая, 
предназначено за обучението по 
френски език във Военна академия  
„Г. С. Раковски“,  София, България. 
Това дарение включва 12 работни 
места за обучавани и  
1 преподавателски компютър“. 

“On November 25, 2008, the Ministry of 
Foreign and European Affairs and the 

Ministry of Defence of France officially 
hand over classroom equipment 

intended for French language training 
at the National Defence Colege, Sofia, 

Bulgaria. This donation includes 12 
student work stations and 1 teacher 

computer.” Etienne de Poncins, 
Ambassador of France to Bulgaria
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признат сертификат за владеене-
то на френски език DELF/DALF по 
Европейската езикова рамка.

От 1998 г. успоредно с подго-
товката на занятията с курсисти 
и слушатели, преподавателите по 
френски език разработват първия 
прототип на изпита за сертифи-
циране съгласно STANAG 6001. Той е 
по германски образец за явяване на 
изпити по STANAG  6001 по нива и 
този формат продължава да се из-
ползва. 

Всички офицери, възпитани-
ци на престижния Колеж по отбра-
ната в Париж, са преминали подго-
товка по френски език в учебните 
кабинети на Военната академия и 
са получили първия си официален 

Regional Logistics Training Centre 
was established, also funded by the 
French government. 

Owing to their high 
qualification, acquired in many 
refresher courses at the Military 
Qualification Centre in Rochefort, 
France, since 2004 the French 
language teachers from the 
Department have been cooperating 
with the French Institute in 
Bulgaria, where they are members 
of the Examination Commissions 
for obtaining the internationally 
recognised certificate of proficiency 
in French DELF/DALF under the 
Common European Framework of 
Reference for Languages.

Starting in 1998 and in 

През 2018 г. Франция дарява мултимедийно оборудване за френския езиков 
кабинет

In 2018, France donated multimedia equipment to the French Language Lab
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сертификат по френски език съ-
гласно STANAG 6001. 

В периода 2010 – 2012 г. пред-
ставителят на катедрата стар-
ши преподавател Спаска Къчева е 
поканена за лектор по български 
език и култура в Университет 
Сорбона (Париж).

Резултат от доброто съ-
трудничество с Френската репу-
блика е и приемането през 2016  г. 
на Военна академия „Г. С. Раков-
ски“ за член на Франкофонската 

parallel with the classes with 
military students and teaching 
in courses, the French language 
teachers have been developing and 
designing a STANAG 6001 exam in 
French. It follows the German model 
of STANAG 6001 and is administered 
twice a year at the College.

All generals and officers who 
have graduated from the training 
course at the prestigious Defence 
College in Paris, had initially 
completed their training in French 

Подписване на договор за създаване на Регионален център за обучение по 
логистика, 2005 г.

Signing of a contract for the establishment of a Regional Logistics Training Centre, 
2005
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Интензивен курс по немски език II ниво. 
Преподавателите по немски език Гинка Георгиева и 
Мариола Зяпкова, 2004 г.

 Level 2 Intensive German language course. German 
language lecturers Ginka Georgieva and Mariola 
Zyapkova, 2004

университетска агенция (Agence 
Universitaire de la  Francophonie – 
AUF), като Академията е десети-
ят български университет и пър-
вият военен университет в света, 
който членува в тази организация.  

В периода от 2000 до 2009 г. 
другата езикова катедра – „Ези-
кова подготовка“, провежда обу-
чение на редовни слушатели и в 
интензивни курсове по турски, 
гръцки, сърбохърватски, румън-
ски, немски и руски език, както и 

at Rakovski National 
Defence College and 
received their first 
official certificate in 
French according to 
STANAG 6001.

In the 
period 2010-2012, 
a representative of 
the Department, 
Senior Lecturer 
Spaska Kacheva, 
was a lecturer in 
Bulgarian language 
and culture at 
the Sorbonne 
University, Paris.

As a result of 
the good cooperation 
with the French 
Republic, in 2016 
Rakovski National 
Defence College 
became a member 
of the Francophone 
University Agency 

(AUF). The College was the tenth 
university in Bulgaria and the 
first military university in the 
world to become a member of this 
organisation.

In the years 2000 to 2009, 
the other language department, the 
Language Training Department, 
conducted intensive courses in 
Turkish, Greek, Serbo-Croatian, 
Romanian, German, and Russian, 
as well as in Bulgarian as a foreign 
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обучение по български език като 
чужд. Преподаването на балкан-
ски езици във Военната академия 
има дългогодишна традиция, като 
обучението основно е за офицери и 
служители от разузнавателни и 
свързочни формирования в чети-
римесечни курсове, най-често пър-
во и по-рядко второ ниво. 

Основната трудност на 
преподавателите е свързана със 
снабдяването с оригинални учеб-
ници, разработването на нови 
програми, подбора на автентични 
материали, съответстващи на 
новите изисквания към чуждоези-
ковото обучение и към изучава-
нето на съответния чужд език за 
специални (военни) цели. С приема-
нето на България за член на НАТО 
през 2004  г. и с постепенното на-
маляване на числения състав на 
българските въоръжени сили не-
обходимостта от изучаването 
на балкански езици рязко намалява, 
което води до закриване на обуче-
нието по тях през 2009  г. Нацио-
налният военен университет в 
гр.  Велико Търново се превръща в 
център за подготовка на курсан-
ти от разузнавателен профил със 
специализация по турски, гръцки, 
румънски и сърбохърватски език.

До 2000 г. слушателите от 
всички специалности изучават 
руски език като задължителна дис-
циплина с хорариум от 50 часа, след 
което той остава в учебната про-

language with the full-time military 
officer-students. Teaching Balkan 
languages  at the Defence College has 
had a long tradition, and the trainees 
in these languages   have mostly been 
intelligence and communications 
officers taking 4-month courses, 
usually for the first and rarely for 
the second proficiency level in 
accordance with STANAG 6001 
requirements. 

The main difficulties that 
teachers used to face would be 
related to the supply of original 
textbooks, the development 
of new syllabi, the selection of 
authentic materials that meet 
the new requirements for foreign 
language training and for study of 
the respective foreign language for 
special (military) purposes. After 
joining NATO in 2004, Bulgaria 
gradually reduced the number of 
servicemen in the Bulgarian Armed 
Forces, and the need for personnel 
proficient in Balkan languages   
decreased; thus, the study of these 
languages at the Defence College 
was discontinued in 2009. The 
National Military University in 
Veliko Tarnovo was transformed 
into a centre for training Intelligence 
cadets specialising in Turkish, Greek, 
Romanian, and Serbo-Croatian 
languages.

Until 2000, the military 
officer-students of all specialties used 
to have 50 hours of Russian language 
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грама като свободно избираем. В 
края на 90-те години на миналия век 
е преустановено и изпращането 
на български офицери за обучение 
в руски военни образователни ин-
ституции. В периода 1990 – 2002 г. 
двама преподаватели по руски език 
провеждат занятията на редов-
ните слушатели, както и обуче-
нието в подготвителни и опрес-
нителни интензивни курсове. От 
2002 г. изучаването на руски език е 
прекратено, но през 2006  г., благо-
дарение на усилията на доцент д-р 
Дочка Гешева, която успява да убе-
ди академичното ръководство и да 
разработи необходимата учебна и 
административна документация, 
изучаването на руски език е въз-
становено в интензивни курсове за 
военнослужещи и цивилни служи-
тели от Министерството на от-
браната и Българската армия. 

До 2011 г. немският е един от 
избираемите чужди езици за слуша-
телите и се преподава в интензив-
ни курсове. Военната академия раз-
вива ползотворно сътрудничество 
с Германия: тримата преподавате-
ли – Гинка Ангелова, Мариола Зяпко-
ва и д-р Александър Кошелев – имат 
възможност да се обучават в езико-
ви центрове на Бундесвера. Герман-
ската държава предоставя учебна 
литература и аудиотехнически 
средства, а през 1996  г. дарява обо-
рудване за езиков кабинет. 

as a mandatory subject. After this year 
it became elective in the curriculum. 
By the end of the 1990s, training 
Bulgarian officers at Russian military 
educational institutions had been 
discontinued. From 1990 to 2002, two 
Russian language teachers conducted 
classes for full-time officer-students, 
as well as preparatory and refresher 
intensive courses. In 2002, the 
study of the Russian language was 
terminated, but in 2006, thanks to 
the efforts of Assoc. Prof. Dochka 
Gesheva, who managed to convince 
the leadership of the College and 
to develop the necessary teaching 
and administrative documentation, 
the study of Russian language was 
resumed in intensive courses for 
military and civilians from the 
Ministry of Defence and the Armed 
Forces.

Until 2011, German was one 
of the elective foreign languages for 
officer-students and was also taught 
in intensive qualification courses. 
Rakovski National Defence College 
developed fruitful cooperation 
with Germany: the three teachers – 
Ginka Angelova, Mariola Zyapkova 
and Dr. Alexander Koshelev – got 
the opportunity to study in the 
Bundeswehr language centres; 
Germany provided textbooks and 
audio equipment, and in 1996 
donated equipment for a language 
laboratory. 
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През 2008 г. катедра „Чуж-
доезикова подготовка“ преминава 
от факултет „Командно-щабен“ 
в структурата на департамент 
„Оперативна съвместимост“, кой-
то през 2009 г. се трансформира в 
департамент „Езиково обучение“ 
с директор старши преподавател 
Грета Керемидчиева. Първоначал-
но в състава на департамента 
влизат две езикови катедри: ка-
тедра „Специализирана подготов-

In 2008, the Foreign 
Languages Department was 
transferred from the Command 
and Staff Faculty to the structure 
of the Interoperability Department, 
which was transformed in 2009 
into a Language Training 
Department with Senior Lecturer 
Greta Keremidchieva as its director. 
Initially, the department consisted 
of two language sub-departments: 
the Department of Specialised 

ЕЗИКОВ ДЕПАРТАМЕНТ
(2008 – 2018)

LANGUAGE DEPARTMENT  
(2008-2018)

Преподаватели от двете катедри на департамент „Езиково обучение“, 22 юни 
2016 г.

Teachers from the two sub-departments of the Foreign Languages Department, 
June 22, 2016
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ка по английски език“, ръководена 
от доцент Китка Тончева, и ка-
тедра „Български, руски и западни 
езици“ с ръководител доцент д-р 
Дочка Гешева. 

Основната цел на новия 
езиков департамент е осъщест-
вяване на учебна и научноизследо-
вателска дейност по дисципли-
ните, свързани с езиковата подго-
товка на обучаемите, а задачите 
му включват организиране и про-
веждане на обучение със слушате-
лите от всички специалности и 
специализантите в Академията 
по въпросите на езиковата под-
готовка, организиране и провеж-
дане на текущи, семестриални, 
годишни форми на контрол и из-
пити съгласно изискванията на 
стандартизационно споразумение 
STANAG 6001.

В резултат на съкращаване-
то на срока на обучение на слуша-
телите във Военната академия 
през 2014 г. от учебните им програ-
ми отпадат часовете по чуждоези-
кова подготовка, тъй като владее-
нето на английски език на ниво ми-
нимум 2-2-2-2 съгласно STANAG 6001 
става задължително изискване 
за кандидатстване за обучение на 
офицери за придобиване на образо-
вателно-квалификационната сте-
пен „магистър“ от професионално 
направление „Военно дело“ във фа-
култетите „Командно-щабен“ и 
„Национална сигурност и отбрана“. 

English Language, headed by Assoc. 
Prof. Kitka Toncheva, and the 
Department of Bulgarian, Russian, 
and Western Languages, headed by 
Assoc. Prof. Dr. Dochka Gesheva. 

The main goal of the 
new Language Department was 
“carrying out teaching and research 
activities in the disciplines related 
to language training”, and its tasks 
included “organising and conducting 
training with the officer-students 
of all specialties and the course 
participants at the National Defence 
College on the matters of language 
training; organisation of regular, end-
of-the-semester, and final forms of 
control and examinations according 
to the requirements of the STANAG 
6001 Standardisation Agreement.” 

In 2014, the study period of 
the officer-students at the National 
Defence College was shortened, and 
the foreign language classes were 
removed from the curricula due 
to the mandatory requirement for 
English proficiency at a level of at 
least 2-2-2-2 according to STANAG 
6001 for admission of officers 
applying for the Master educational 
degree in the Professional Field of 
Military Art in the Command and 
Staff Faculty and in the Faculty of 
National Security and Defence.

In 2016, the two language sub-
departments within the Language 
Training Department merged, while 
the Department continued to train 
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П р е з 
2016 г. е пре-
ус та новено 
съществува-
нето на две-
те езикови 
катедри в де-
парта мент 
„Езиково обу-
чение“, който 
продъл жава 
да обучава 
военнослуже-
щи и цивилни 
с л у ж и т е л и 
от Минис-
терството 
на отбрана-
та и Българ-
ската армия 
в курсове по 
а н г л и й с к и , 
френски и руски език, както и чуж-
дестранни военнослужещи в курс 
по български език и да провежда 
часове по специализиран англий-
ски език за обучаемите от специ-
алност „Стратегическо ръковод-
ство на отбраната и въоръжени-
те сили“ и за студенти в магис-
търските програми на факултет 
„Национална сигурност и отбра-
на“. В щата на департамента при-
състват 11  преподаватели по ан-
глийски език, 2-ма по френски, 2-ма 
по български език, един по руски, 
както и преподавателите от Еки-
па за сертифициране по английски 

servicemen and civilians from 
the Ministry of Defence and the 
Bulgarian Armed Forces in English, 
French, and Russian language 
courses, to train foreign servicemen 
in Bulgarian language courses, and 
to conduct classes in specialised 
English for officer-students 
majoring in the specialty of Strategic 
Management of Defence and Armed 
Forces, as well as for the students 
in the Master’s programmes at the 
Faculty of National Security and 
Defence. The staff of the department 
included 11 lecturers in English, 2 in 
French, 2 in Bulgarian, 1 in Russian, 
as well as the instructors from the 

Вестник „Българска армия“, 21 март 2003 г.

The Bulgarian Armed Forces newspaper, March 21, 2003
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език съгласно STANAG 6001. 
През този период някои от 

най-опитните преподаватели по 
английски език се пенсионират 
(Владимир Маринов, Китка Тонче-
ва, Лилия Найденова) и на тяхно 
място са назначени нови препода-
ватели с опит: Валентина Георги-
ева, Юлиана Славчева, Енчо Банов, 
Живко Христов, Анелия Христова.

STANAG 6001 English Test Team. 
During this period, some 

of the most experienced teachers 
retired (Vladimir Marinov, Kitka 
Toncheva, Lili Naidenova) and 
new, but equally highly qualified 
professionals were appointed in 
their place: Valentina Georgieva, 
Yuliana Slavcheva, Encho Banov, 
Zhivko Hristov, Aneliya Hristova.
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От 2018  г. департамент 
„Езиково обучение“ се трансформи-
ра в департамент „Дистанцион-
но обучение, езикова подготовка 
и квалификация“, като основно 
ядро в него е възстановената ка-
тедра „Езиково обучение“. За ръко-
водител на катедрата е избрана 
доцент д-р Валентина Георгиева. 
Това повлиява благотворно върху 
организацията на чуждоезиковото 
обучение и климата в катедрата с 
установяването на диалогичност 
и откритост при вземането на 
решения.

Преподавателите по ан-
глийски език, които създават те-
стове според изискванията на 
STANAG  6001, са самостоятелна 
структура в състава на департа-
мента.

Традиционно основната и 
най-многобройна група обучаеми 
са специализантите в различните 
езикови курсове, като ежегодно в 
катедра „Езиково обучение“ се обу-
чават над 200 специализанти. 

За да се отговори на изисква-
нето за достигане на определен 
брой личен състав от декларира-
ните формирования с добро владе-
ене на английски език на работно 

 In 2018, the Language 
Training Department was 
transformed into the Department 
of Distance Learning, Language 
Training and Qualification, whose 
core remains the Language 
Training Department. Assoc. 
Prof. Dr. Valentina Georgieva was 
elected Head of the Department. 
This election has had a beneficial 
effect upon the organisation of the 
foreign language training with the 
improved communication strategies 
and openness in the decision-
making process.

The English instructors who 
design and conduct the STANAG 
6001 tests constitute an independent 
section within the department’s 
structure.

Traditionally, the main and 
most numerous group of trainees 
are the participants in various 
language courses, whose number 
exceeds 200 annually.

 In order to meet the 
requirement to reach a certain 
number of personnel with good 
command of English at the working 
level (STANAG 6001 Level 2 and 
Level 3) from the declared units, 
and in order to fulfil Objective E 

КАТЕДРАТА ДНЕС

THE DEPARTMENT TODAY 
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ниво (ниво  II и III) и изпълнение-
то на Цел на въоръжените сили 
Е  0356  „Езикови умения на силите 
за развръщане“, което изостава 
от поставените от партньори-
те срокове, в периода след 2018 г. се 
разработва и приема на национал-
но равнище административната 
документация на новите курсове 
по английски език с акцент върху 
развиването на едно умение: чете-
не, писане, слушане или говорене за 
II или III ниво по дескрипторите на 
STANAG  6001. Провеждат се и пър-
вите курсове за развиване на уме-
нието „четене“ за ниво  III и „слу-
шане“ за II и III ниво във Военната 
академия. Дирекция „Управление на 
човешките ресурси в отбраната“ 
в Министерството на отбраната 
осигурява закупуването на нови 
съвременни учебни системи, кои-
то да се включат в учебния процес 
на тези курсове.

Същевременно с намалява-
нето на броя на специализантите 
в интензивните 4-месечни курсове 
за I, II и III ниво по френски и руски 
език, породено от некомплек- 
та от личен състав във формиро-
ванията, през 2018 г. преподавате-
лите по тези езици разработват 
и апробират модулни едномесечни 
курсове в обем 120 часа за нивата по 
Европейската езикова рамка: Мо-
дул А1 – начинаещи, Модул А2 – мал-
ко напреднали, Модул  Б1.1 – средно 
напреднали, Модул Б1.2 – напредна-

0356 “Language Requirements for 
Deployable Forces”, which lagged 
behind the deadlines set by the 
partners, in 2018 the administrative 
documentation of new English 
language courses was developed 
and adopted at national level with 
an emphasis on the development 
and improvement of one specific 
skill: reading, writing, listening, 
or speaking for Level 2 or Level 
3 according to STANAG 6001 
descriptors; consequently, the first 
such courses aimed at developing 
the skill of Reading for Level 3 and 
Listening for Level 2 and 3 were 
conducted at the National Defence 
College. The Directorate of Human 
Resources Management in Defence 
at the Ministry of Defence provided 
funding for new modern training 
systems to be included in the 
learning process of the new courses.

Simultaneously, with the 
decrease in the number of the 
course participants in the intensive 
4-month courses for Levels 1, 2 and 
3 in French and Russian languages, 
caused by the personnel shortage 
in the units, in 2018 the teachers 
in these languages   developed and 
tested modular, one-month courses 
of 120 hours based on levels of the 
Common European Framework 
of Reference for Languages: 
Module A1 – beginners, Module 
A2 – pre-intermediate, Module B1 
– intermediate, Module B2 – upper-
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ли, Модул  Б.2 – много напреднали. 
Тези курсове стават основни в обу-
чението по френски и руски език. 

През 2021 г., по модела на курсо- 
вете по английски език за развиване 
и обогатяване на знанията по уме-
ния, преподавателите по френски 
и руски език предлагат учебни про-
грами за нови курсове. Изготвена е 
и нова учебна програма на курса по 
български език за чужденци, която 
отговаря на измененията в Наред-
бата за държавните изисквания за 
приемане на студенти във висши-
те училища на Република България 
от 2020 г.26

Нова и все по-многобройна 
и разнообразна група обучаеми са 
студентите бакалаври. През ака-
демичната 2019 – 2020 година Воен-
на академия „Г. С. Раковски“ отвори 
за първи път вратите си за обуче-
ние на студенти в бакалавърски 
програми от професионално на-
правление 9.2. „Национална сигур-
ност“.

Учебните програми на сту-
дентите бакалаври редовно обуче-
ние включват изучаването на ан-
глийски език по 75 академични часа 
през първите два семестъра и вто-
ри чужд език по избор (френски или 
руски) в обем 67  академични часа 
през последните два семестъра на 
обучението им. Тяхното обучение 
26 Наредба за държавните изисквания за 
приемане на студенти във висшите училища 
на Република България.  https://www.mon.bg › 
upload › nrdb_priem-stude

intermediate. These have become 
the main courses for teaching French 
and Russian languages.

In 2021, following the model 
of the English language courses 
aimed at developing and improving 
a specific skill, French and Russian 
language teachers designed curricula 
for new courses. A new curriculum 
of the Bulgarian language course for 
foreigners was developed to meet 
the amendments to the Order on the 
state requirements for admission of 
students in the higher educational 
institutions of the Republic of 
Bulgaria from 2020.

Students in the Bachelor 
degree programmes constitute a 
new, more numerous and diverse 
group at Rakovski National Defence 
College. The first students in 
the National Security Bachelor’s 
programme were enrolled in the 
academic year 2019-2020. 

The curriculum of the full-
time students includes 75 academic 
hours of English during the first two 
semesters and an elective second 
foreign language (French or Russian) 
of 67 academic hours during the 
last two semesters of their studies. 
Teaching this category of students 
is a new challenge due to their large 
number and the difference in theit 
level of language proficiency.

However, the main global 
challenge for the learning process, 
which also affects language training 
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е ново предизвикателство поради 
големия брой студенти в група и 
разликата в нивото на владеене на 
езика в група.

Основното глобално предиз-
викателство за учебния процес 
обаче, което засяга и езиковото 
обучение във Военната академия, 
е Covid пандемията, която налага 
нова организация на образовател-
ния процес след март 2020  г. Пър-
воначалният шок сравнително 
бързо е заменен от прагматизъм 
и в рамките на няколко месеца 
езиковото обучение в Академията 
успешно преминава в онлайн среда 
до юни 2021 г. с кратко прекъсване 

at Rakovski National Defence 
College, is the COVID-19 pandemic. It 
has necessitated a new organisation 
of the educational process since 
March 2020. The initial shock 
was relatively quickly overcome 
and replaced by pragmatism, so 
language training at the College 
was successfully conducted online 
until June 2021 with a short break 
for face-to-face training for course 
participants from August 2020 to 20 
October, 2020. 

Teachers quickly adapted the 
language materials designed for 
traditional classroom work to the 
specifics of online work by including 

Работата във виртуална класна стая се превърна в норма в периода октомври 
2020 г. – май 2021 г.

Working in a virtual classroom became the norm in the October 2020 - May 2021 
period
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за присъствено обучение за спе-
циализантите от август до 20 ок-
томври 2020 г.

Преподавателите бързо 
адаптират учебните системи, 
предназначени за работа в клас, към 
работа във виртуалната класна 
стая, като включват допълващи 
обучението електронни ресурси. 
В анкета за предимствата и не-
достатъците на онлайн обучение-
то специализантите обективно 
споделят мнението си, че все пак 
онлайн обучението е по-добро от 
липсата на обучение, но подчерта-
ват живия контакт с преподава-
теля за най-важния фактор, който 
виртуалната реалност не може 
да замени. Като най-големи слабо-
сти на езиковото обучение онлайн, 
обобщени на конференция за поу-
ките от Covid-19, организирана от 
програмата DEEP (Defence Education 
Enhancement Programme) на НАТО 
през ноември 2020 г. и април 2021 г., 
се открояват по-редуцираните 
възможности за упражняване на 
умението „говорене“; по-голямото 
психическо натоварване и за препо-
давателите, и за обучаемите; евен-
туалните здравословни зрителни 
и двигателни проблеми, породени 
от спецификата на работата с 
компютър; проблемите при обек-
тивността за тестване на знани-
ята и при мотивирането на обуча-
емите. Въпреки тези недостатъци 
процесът на дигитализация и мо-

supplementary e-learning resources. 
In a survey on the advantages and 
disadvantages of online learning, 
course participants have objectively 
shared their opinion that the online 
learning is still better than no 
learning at all, but have emphasised 
the fact that live contact with the 
teacher is the most important factor 
that virtual reality cannot replace. 

The biggest disadvantages 
of online language learning, which 
were summarised at a conference on 
COVID-19 Lessons Learnt, organised 
by NATO’s Defence Education 
Enhancement Programme (DEEP) 
in November 2020 and April 2021, 
include reduced opportunities 
to practice the speaking skill, 
greater mental workload for both 
teachers and students, some 
possible visual and motor health 
problems caused by the specifics of 
working on a computer, objectivity 
and reliability of testing, as well 
as student’s motivation. Despite 
the disadvantages listed above, 
the process of digitalisation and 
modernisation of the learning 
process has been accelerated, 
which will in turn result in greater 
benefits in the long run due to the 
development of complex digital 
skills of all participants in the study 
process.

According to experts’ 
opinion, the return to pre-COVID 
‘normality’ will be accompanied by 
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дернизация на учебния процес е ряз-
ко ускорен, като очакванията са да 
доведе до по-големи ползи в дълго-
срочен план поради развиването на 
комплексните дигитални умения 
на участниците в обучителния 
процес.

Според мнението на специа-
листите връщането към „нормал-
ността“ отпреди Covid пандемия-
та ще бъде съпроводено с определе-
ни модификации, свързани с готов-
ността за прилагане на хибридни 
методи и похвати на обучение.

Ценен отговор на тези из-
исквания е разработването на хи-
бриден курс за обучение по специа-

certain modifications and readiness 
to apply hybrid teaching methods 
and training techniques. 

A valuable response to these 
requirements is the development 
of a hybrid language course in 
specialised English for security 
professionals, which will be the main 
intellectual output of the Erasmus+ 
project entitled Hybridisation of 
Specialised English Learning for 
Security Professionals approved 
for funding by the European 
Commission in September 2020, 
KA2 Cooperation for Innovation 
and Exchange of Good Practices, 
KA 203 Strategic Partnership for 

Момент от работата на конференцията по програмата DEEP през ноември 2020 г.

International conferences and seminars went online during the COVID pandemic. 
Pictured: a moment from the work of the conference, as part of the DEEP program, 
November 2020
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лизиран английски език за специа-
листи по сигурността като ос-
новен интелектуален продукт на 
одобрения за финансиране от Евро-
пейската комисия през септември 
2020 г. проект по програмата „Ера-
зъм+“, ключова дейност КД  2  „Съ-
трудничество за иновации и об-
мяна на добри практики“, КД  203 
„Стратегическо партньорство за 
висше образование“, със заглавие 
Hybridisation of specialised English 
learning for security professionals27 
и с ръководител и координатор 
доцент д-р Валентина Георгиева. 
Целта на този проект, идеята за 
който възниква преди появата на 
вируса SARS-CoV-2 и последвалата 
пандемия, е да се приложат нови 
IT технологии и съвременни подхо-
ди в обучението по английски език 
за военните и цивилните специа-
листи по сигурността чрез разра-
ботването на учебно съдържание 
на специално създадена онлайн 
платформа. Проектът е естест-
вено продължение на научната 
работа на доцент д-р Валентина 
Георгиева като изследовател в Тек-
саския щатски университет през 
януари-май 2017 г. след спечелена 
стипендия на българо-американ-
ската комисия за образователен 
обмен „Фулбрайт“.

Военна академия „Г.  С.  Раков-

27 Виж по-подробно на https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/2020-1-BG01-KA203-079117

Higher Education, whose  head and 
coordinator is Assoc. Prof. Valentina 
Georgieva. The aim of this project, 
the idea of   which arose before the 
outburst of the SARS-CoV-2 epidemic 
and the ensuing pandemic, is to 
apply new IT technologies and 
modern approaches to English 
language training for military and 
civilian security professionals by 
designing learning content on a 
specially developed online platform. 

The project is a natural 
continuation of the scientific 
work of Valentina Georgieva as a 
researcher at Texas State University 
in January-May 2017 after being 
awarded a grant from the Fulbright 
Bulgarian-American Commission 
for Educational Exchange.

Rakovski National Defence 
College and its Language Training 
Department is the leading 
institution in this language project 
under the Erasmus+ Programme, 
and the partners are English 
language teachers from the Military 
Academy of Portugal and the Swedish 
University of Defence. The project, 
which ends on 28.02.2023, is about 
sharing  ideas, synchronisation 
of teaching methods in the 
three partner institutions, and 
designing a common curriculum 
and learning content. Yet, the most 
important aspect of the project is 
the cooperation and interaction 
resulting in the design and 
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ски“ чрез катедрата е водеща ин-
ституция в езиковия проект по 
програмата „Еразъм+“, а партньори 
са специалисти-преподаватели по 
английски език от Военната акаде-
мия на Португалия и Университе-
та по отбрана на Швеция. Работа-
та по проекта, който ще завърши 
на 28 февруари 2023 г., е свързана със 
споделянето на идеи, синхронизи-
рането на методите на обучение в 
трите институции, създаването 
на общ учебен план и учебно съдър-
жание. Най-важният елемент оба-
че са сътрудничеството и взаимо-
действието, които водят не само 
до създаването на новаторски хи-
бриден учебен курс, но и на близки 
взаимоотношения в духа на прия-
телство и взаимопомощ в процеса 
на работата по проекта. Безспор-
но интелектуалният продукт на 
проекта ще се отличава с високо 
качество и достойнства, родени в 
процеса на обединяване на усилия-
та, знанията и професионализма 
на всички участници в него.

В процес на организационно 
синхронизиране е и изследовател-
ската работа по друг лингвисти-
чен проект, иницииран от колеги 
– преподаватели по английски език 
от Академията на сухопътните 
войски на Испания, в който кате-
дра „Езиково обучение“ се включва 
със специалистите си по българ-
ски език, тъй като целта на про-
екта е унифицирането на образци 

creation of an innovative hybrid 
training course, as well as the 
close relationships of friendship, 
assistance, and interaction between 
the partners. Undoubtedly, the 
intellectual output of the project 
will be characterised by high quality 
and merit, born in the process of 

Доцент д-р Валентина Георгиева и 
старши преподавател Таня Нечева 
с колеги на работна среща по 
проекта HELPSec  по програмата 
„Еразъм+“ във Военната академия на 
Португалия  – Лисабон, юли 2021 г.

Assoc. Prof. Dr. Valentina Georgieva 
and Senior Lecturer Tanya Necheva 
together with colleagues at a working 
meeting on the HELPSec project 
under the Erasmus+ programme at 
the Military Academy of Portugal in 
Lisbon, July 2021
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на военни документи на национал-
ните езици на партньорите по 
проекта, в който понастоящем се 
включват и лингвисти от Порту-
галия и Румъния.

 Работата по тези и други 
международни проекти доказва 
професионализма на академичния 
състав от катедра „Езиково обуче-
ние“, който може да споделя свои-
те преподавателски и изследова-
телски умения и опит с колеги от 
сродни висши образователни ин-
ституции. 

Международното сътрудни-
чество се разширява благодарение 
на инициативността на ръково-
дителя на катедрата доцент д-р 

combining the efforts, knowledge, 
and professionalism of all the 
participants in the project.

Currently the research work 
on another linguistic project is in the 
organisational phase. That project 
has been initiated by colleagues 
– teachers of English from the 
Spanish Land Forces Academy, and 
the Language Training Department 
is involved with its experts in 
Bulgarian, as the objective of 
the project is the unification of 
templates of military documents in 
the national languages   of the project 
partners from the Defence College, 
Spain, Portugal and Romania.  

Work on the above mentioned 

Онлайн среща на работния екип по проекта за унифициране на военни 
документи, януари 2021 г.

Online meeting of the working team on a project for military documents 
unification, January 2021
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Валентина Георгиева за установя-
ване и развиване на контакти със 
сродни университети и активно-
то ѝ участие при сключването на 
междуинституционални догово-
ри за мобилност по програмата 
„Еразъм+“. Към лятото на 2021  г. 
Военна академия „Г.  С.  Раковски“ 
има сключени договори с 25 универ-
ситета от 15  държави, като все-
ки договор предвижда мобилност 
с цел преподаване на академичен 
състав по езиково обучение. Към 
лятото на 2021  г. Академията е 
домакин на преподаватели по ан-
глийски език от Академията на су-
хопътните войски в гр. Сибиу (Ру-
мъния) и от Военния институт 
към Националния университет на 
Киев (Украйна), а преподаватели по 
английски и френски език посеща-
ват Военния институт към На-
ционалния университет на Киев 
(Украйна), Военната академия на 
Португалия и Академията на ВВС в 
гр. Брашов (Румъния). След преодо-
ляването на предизвикателства-
та на Covid-19 кризата предстоят 
активни и динамични дейности, 
свързани с обмен на експертност 
за съвременните методи на чуж-
доезиковото обучение. 

От особена важност за 
разгръщане на международното 
сътрудничество е и участието 
на представителя на Военна ака-
демия „Г.  С.  Раковски“ доцент д-р 
Валентина Георгиева в редовните 

and similar international projects 
proves the professionalism of the 
academic staff of the Language 
Training Department, who can share 
their teaching and research skills 
and experience with colleagues from 
partner military higher education 
institutions.

International cooperation is 
expanding thanks to the initiative 
of the Head of the Department 
to establish and develop contacts 
with similar universities and her 
active participation in signing 
inter-institutional agreements 
for mobility under the Erasmus+ 
Programme. As of the summer of 
2021, Rakovski National Defence 
College has already signed 
agreements with 25 universities 
from 15 countries, and each 
agreement provides for mobility of 
academic staff in language teaching. 
By July 2021, we had welcomed 
colleagues – teachers of English from 
the Academy of Land Forces in Sibiu 
(Romania) and the Military Institute 
at the National University of Kiev 
(Ukraine), while teachers of English 
and French from the Department 
had visited the Military Institute 
to the National University of Kiev 
(Ukraine), the Military Academy of 
Portugal and the Air Force Academy 
in Brasov (Romania). More academic 
activities related to the exchange 
of expertise on modern methods 
of foreign language training are 
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срещи на Изпълнителната група 
на Европейската инициатива за 
обмен на военни младши офицери 
(European Initiative for the Exchange 
of Military Young Officers – EMILYO), 
позната още като „Военен Ера-
зъм“, от февруари 2020 г. На тези 
срещи, провеждани при необхо-
димост и в онлайн формат, се 
обсъждат възможностите за 
партньорство по проекти, както 
и създаването и обучението по 
Общи модули (Common Modules) в 
обем 30  присъствени академични 
урока по различни дисциплини, чи-
ято цел отново е синхронизиране 

forthcoming once the challenges of 
the COVID-19 crisis are overcome. 

Of prime importance 
for the development of 
international cooperation has 
been the participation of Assoc. 
Prof. Valentina Georgieva as 
representative of the National 
Defence College in the regular 
meetings of the Implementation 
Group of the European Initiative 
for the Exchange of Military Young 
Officers (EMILYO), also known as 
Military Erasmus. Opportunities 
for partnership in joint projects, as 
well as designing and training in 

Доцент д-р Валентина Георгиева, старши преподавателите Даниела Въчева, 
Спаска Къчева и Таня Нечева във Военния институт в гр. Киев (Украйна),  
юни 2021 г.

 Assoc. Prof. Dr. Valentina Georgieva, Senior Lecturer Daniela Vacheva, Senior 
Lecturer Spaska Kacheva and Senior Lecturer Tanya Necheva at the Military 
Institute in Kiev (Ukraine), June 2021
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на висшето военно образование 
в страните – членки на Европей-
ския съюз. 

Основната задача на акаде-
мичния състав от катедра „Ези-
ково обучение“ е преподавателска 
дейност за осигуряване на чуждо-
езиковото обучение в Академията. 
Въпреки академичната натоваре-
ност с норматив 650  академични 
часа аудиторна заетост, който е 
значително по-висок от средния в 
сферата на висшето образование в 
размер на 360 академични часа, те 
изпълняват и:

– изследователски задачи, 
участвайки в национални и между-
народни научно-методически кон-

Common Modules of 30 academic 
hours in various disciplines aimed 
at synchronisation of the EU higher 
military education, are discussed at 
the meetings, which are held online 
if necessary.

The main task of the academic 
staff of the Language Training 
Department is teaching foreign 
languages at Rakovski National 
Defence College. In addition to the 
annual workload of 650 academic 
hours, which is significantly higher 
than the average of 360 academic 
hours in the system of higher 
education institutions, they also

– perform research tasks 
by participating in national and 

Тиймбилдинг на катедра „Езиково обучение“ в гр. Копривщица, 23 май 2021 г.

Teambuilding of the Language Training Department in the town of Koprivshtitsa, 
23 May, 2021
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ференции и разработвайки изпит-
ни материали и тестове; 

– повишават квалифика-
цията си посредством участие в 
практически работилници и се-
минари; 

– извършват администра-
тивни дейности, свързани с учас-
тие в изпитни комисии, провеж-
дане на тестове ALCPT и на изпи-
ти. 

Но наред с това 15-членният 
колектив на катедрата с ентусиа-
зъм се включва в организирането и 
провеждането на мероприятия за 
сплотяване на колектива с култу-
рен или историко-познавателен 
елемент. 

international scientific-methodological 
conferences and develop examination 
materials and tests;

– improve their qualification 
by participating in workshops and 
seminars;

– perform administrative 
activities related to participation in 
Examination Commissions, conduct 
ALCPT tests and examinations.

Along with their academic 
activities, the 15 members of the  
staff of the Department are 
enthusiastically involved in 
organising and conducting 
teambuilding events at various 
places with cultural and historic 
significance. 
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Освен интензивната препо-
давателска работа със слушате-
лите и в интензивните курсове, 
още от 1951 г. на основание секрет-
на Заповед № 555 от 1950 г. препода-
вателите от езиковата катедра 
са ангажирани с провеждането на 
изпити за военни преводачи. В Ака-
демията се сформират комисии, в 
които се включват преподавате-
ли от катедрата с необходимата 
квалификация. Съставът на коми-
сиите по езици, които не са пред-
ставени в катедрата, се допълва 
от специалисти от други образова-
телни институции. След положе-
ния  изпит се съставя „оценителен 
списък-протокол за владеющите 
езици до съвършенство, на които 
следва да се присвои званието „пре-
водач“ и да получават ежемесечно 
възнаграждение в размер на 10% от 
основната им заплата“. Това сти-
мулира допълнително офицерите 
и ежегодно през изпитите за при-
съждане или потвърждаване на ква-
лификацията „военен преводач“ по 
различни езици преминават средно 
по 70 – 80 военнослужещи. 

В периода 1998 – 1999 г. започ-
ва въвеждането на нов формат за 
проверка на езиковите умения на 

In addition to teaching 
officer-students and in intensive 
courses, in 1951, on the basis of 
Classified Order № 555 from 1950, 
the teachers of the Language 
Training Department were engaged 
in conducting examinations for 
military translators. The Military 
Academy appointed Examination 
Commissions which included 
teachers from the Department. 
The Examination Commissions in 
languages, in which there were no 
experts in the Department, involved 
specialists from other educational 
institutions. The certificate of a 
military translator entitled the 
officer to receive additional pay. 
Those who successfully passed 
the exam received an Assessment 
List – a protocol of high language 
proficiency, which certified that the 
officer was awarded the qualification 
of Military Translator and thus 
was entitled to receive additional 
monthly pay which amounted to 
10 per cent of his base salary. This 
incentive further stimulated the 
officers and every year about 70-80 
applied. 

In the 1998-1999 period, a new 
format for testing language skills 

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЕЗИКОВИТЕ УМЕНИЯ

CERTIFICATION OF LANGUAGE SKILLS 



70 години катедра „Езиково обучение“

77

was the introduced, NATO STANAG 
6001 Standardisation Agreement 
for Language Proficiency Levels. 
The teachers of Balkan, Western 
European, and Russian languages 
started developing tests for different 
levels and skills and conducting 

военнослужещи-
те: стандарти-
зационно споразу-
мение на НАТО за 
определяне ниво-
то на владеене на 
език STANAG  6001. 
Преподаватели-
те по балкански, 
руски и западни 
езици започват 
да разработват 
със свои усилия 
тестове по нива 
и по умения и да 
провеждат из-
питни сесии по 
STANAG 6001. През 
първите години 
от въвеждане на 
новия за стра-
ната ни тестов 
формат на изпит 
преподаватели-
те по английски 
език преминават 
с ъ о т в е т н и т е 
обучения за раз-
работване на те-
стове и изпитва-
не по речеви уме-
ния.

България е сред първите 
страни, които успяват да изградят 
екип за разработване на тестове 
по английски език. В периода 2000 
– 2004  г. са сформирани комисии за 
провеждане на изпити съгласно 

Заповед на началника на Военната академия №№ № 225 
от 21 юни 1951 г. за обявяване на списък за добавъчно 
възнаграждение за знание на чужди езици

ЦВА, ф. 1517, оп. I, д. 41, с. 231

Order №№№№ 225 of the Commandant of the Military Academy 
of 21 June 1951, stipulating the rules for additional 
remuneration for foreign language proficiency

SMHA, f. 1517, i. I, a.u. 41, p. 231
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STANAG 6001 във всяко военно висше 
учебно заведение. През октомври 
2004   г. в катедра „Специализирана 
подготовка по английски и френски 
език“ е назначен тричленен STANAG 
екип. В него влизат преподаватели 
по английски език от състава на Во-
енната академия, както и новона-
значени преподаватели. 

От юни 2005 г. Екипът за 
сертифициране по английски език 
съгласно STANAG  6001 преминава 
на щат към Министерството на 
отбраната, в отдел „Образова-
ние и квалификация“ на дирекция 
„Управление на човешките ресур-
си“. Първоначалният брой на чле-
новете на екипа е 7 преподаватели, 
а за ръководител е назначена Петя 
Георгиева, дългогодишен препода-
вател по английски език. След пре-
местването на екипа в Министер-
ството на отбраната за негов ръ-
ководител е назначена Олга Соти-
рова, а от 2008 г. – Емилия Нешева. 
Сред основните функции на екипа 
са разработването на различни ва-
рианти на тестове по английски 
език съгласно STANAG  6001. Успо-
редно с това екипът администри-
ра и провежда изпита по английски 
не само в София, но и във военните 
висши училища в страната – Вели-
ко Търново, Варна, Шумен и Долна 
Митрополия. Благодарение на до-
брата подготовка, усърдната ра-
бота и непрекъснатото повиша-
ване на квалификацията екипът 

exam sessions in accordance with 
STANAG 6001. During the first years 
after the introduction of the exam 
which was new for our country, the 
English language teachers received 
training in test development and 
oral proficiency testing.

Bulgaria was one of the 
first countries to set up an English 
language test development team. In 
the period 2000-2004, STANAG 6001 
exam Commissions were appointed 
at each military university to 
conduct examinations. In October 
2004, a three-member STANAG test 
team was assigned as part of the 
Department of Specialised Training 
in English and French. It involved 
English language teachers from 
Rakoski National Defence College as 
well as newly-appointed teachers.

In June 2005, the English 
language STANAG 6001 Certification 
Team comprising seven members 
was transferred to the Ministry of 
Defence as part of the Education and 
Qualification Department of Human 
Resources Management Directorate. 
At that time, Olga Sotirova became its 
Head, and in 2008 – Emilia Nesheva. 
Development of different versions of 
English tests in accordance with the 
STANAG 6001 requirements was the 
main task of the team. In addition, 
exams were administered not only 
in Sofia, but also at the military 
academies in Veliko Tarnovo, Varna, 
Shumen, and Dolna Mitropolia. As 
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доказва своя професионализъм. Във 
Военната академия изпитни сесии 
се провеждат два пъти годишно – 
през пролетта и есента, като бро-
ят на кандидатите е между 400 – 
500 души на сесия. 

От 1 юли 2011 г. екипът по 
STANAG отново е преместен, този 
път от Министерството на от-
браната в департамент „Езико-
во обучение“ на Военна академия  
„Г. С. Раковски“. Ръководители на 
Екипа за сертифициране по англий-
ски език са последователно Вален-
тина Иванова и Петя Георгиева, а 
от март 2018 г. – старши препода-
вател д-р Анна Гунчева. 

В резултат на усилията 
на екипа и с цел повишаване обек-
тивността на оценяването, през 
2013 г. наред с хартиения се въвежда 
и компютърно-асистиран вариант 
на теста за проверка на уменията 
„четене“, „слушане“ и „писане“. 

Разработването на мате-
риали и администрирането на из-
питите по френски, руски и бъл-
гарски език в съответствие с из-
искванията на STANAG 6001 се осъ-
ществява от преподавателите по 
съответните езици от езиковата 
катедра на Военната академия. 
Сесиите се провеждат два пъти 
годишно. През март 2021 г. комиси-
ята за сертифициране по френски 
език провежда изпит за военнослу-
жещи от въоръжените сили на Ре-
публика Северна Македония, което 

a result of their training, diligent 
work, and continuous qualifications, 
the team members have been 
able to develop and prove their 
professionalism. Exam sessions are 
held at the National Defence College 
twice a year – in spring and autumn, 
and the number of test takers ranges 
between 400-500 per session. 

On 01.07.2011, the STANAG 
team was relocated again: this time 
from the Ministry of Defence to the 
Language Department at Rakovski 
National Defence College. Heads 
of the English STANAG 6001 Team 
were Valentina Ivanova and Petya 
Georgieva, and since March 2018 – 
Senior Lecturer Dr. Anna Guncheva.

As a result of the team’s 
efforts to increase the objectivity 
of the assessment, in 2013, along 
with the paper version of the test, 
a computer-assisted version was 
introduced for testing reading, 
listening, and writing skills.

The development of materials 
and the administration of STANAG 
6001 exams in French, Russian, 
and Bulgarian languages are the 
responsibility of the teachers of 
these languages   from the Language 
Training Department. Sessions are 
held twice per year. In March 2021, 
the French Language Certification 
Commission held an exam for 
personnel of the Armed Forces of 
the Republic of North Macedonia 
and this represents yet another 
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Удостоверение за владеене на чужд език (STANAG 6001)

Certificate of foreign language proficiency (STANAG 6001)
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е поредното признание за профе-
сионализма на преподавателите. 

Комисията по български 
език, а от 2018  г. и комисията по 
руски език във Военна академия 
„Г. С. Раковски“ са единствените 
в Българската армия за проверка 
на знанията и сертифициране по 
български и руски език съгласно 
STANAG 6001.  

recognition of their professionalism. 
Since 2018, the Bulgarian 

Language Commission and the 
Russian Language Commission at 
Rakovski National Defence College 
have been the only ones in the 
Bulgarian Armed Forces to test and 
certify in Bulgarian and Russian 
languages in accordance with 
STANAG 6001.

Старши преподавателите Спаска Къчева и Анна Стефанова провеждат изпитна 
сесия по STANAG 6001 в Скопие (Република Северна Македония), март 2021 г.

Senior lecturers Spaska Kacheva and Anna Stefanova conduct a STANAG 6001 exam 
session in Skopje (Republic of North Macedonia), March 2021
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Първите чуждестранни 
офицери постъпват за обучение 
във Военната академия по време 
на Втората световна война (1939 
– 1945). През 1942  г. са записани за 
двегодишно обучение четирима 
хърватски офицери, а през следва-
щата година постъпват още шес-
тима хървати. По същото време и 
Албания прави опити да изпрати 
свои офицери за обучение в Акаде-
мията28.

Авторитетът на Военната 
академия нараства с годините и 
води до разширяване на междуна-
родната ѝ дейност. От началото 
на 70-те години в нея се обучават 
чуждестранни офицери, които 
изучават български език в подгот-
вителни курсове и по време на ре-
довния си срок на обучение. Това по-
ставя допълнителни задачи пред 
катедрата, която вече се нарича 
„Чуждоезикова подготовка“: да про-
вежда интензивни курсове по бъл-
гарски език за военни специалисти 
и докторанти от Палестина, Йе-

28 Явашчев, Сево. Професионалната подготовка 
на офицерите в България (1878–1945 г.). 2019,  
с. 169-179.

 The first foreign officers were 
trained at the Military Academy 
during World War II. In 1942, four 
Croatian officers were admitted 
for two years of studies, and the 
following year six more Croats 
joined. At that time, Albania was 
also making attempts to send some 
officers for training at the Academy.

The prestige of the Military 
Academy was growing with time, 
resulting in a broader range of 
international activities. Foreign 
officers, who had studied Bulgarian 
in preparatory courses, as well as 
during their regular studies, were 
trained at the Military Academy 
since the early 1970s. This presented 
additional tasks to the department, 
i.e. to conduct intensive Bulgarian 
language courses for military 
experts and doctoral students from 
Cuba, Ghana, Nicaragua, Palestine, 
the Soviet Union, Vietnam, and 
Yemen.

The training process was 
based on the national specifics 
of the group. For instance, nine 
Yemeni officers with a political 
specialisation began their two-

ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ  
ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

LANGUAGE TRAINING  
OF FOREIGN SERVICEMEN
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мен, Гана, Куба, Никарагуа, Съвет-
ския съюз и Виетнам. 

Учебният процес се органи-
зира в зависимост от национални-
те особености на групата. Напри-
мер обучението на 9-има йеменски 
офицери с политически профил 
започва през септември 1980 г. със 
срок на обучение 2 години и общ хо-
рариум 3030  учебни часа. Курсът 
по български език за тях първо-
начално се провежда в Институ-
та за чуждестранни студенти 
(ИЧС) в София. За часовете по во-
енна журналистика се назначават 
преподаватели на хонорар от Со-
фийския университет „Климент 
Охридски“ и от редакциите на  
в. „Народна армия“ и сп. „Армейски 
преглед“. Академията организира и 
5-месечен курс за офицери от Орга-
низацията за освобождение на Па-
лестина (10  бригадни и 10  полкови 
щабни офицери), който се води с 
помощта на преводачи на хонорар 
– от 1 до 3-ма едновременно. Българ-
ски език се преподава факултатив-
но от хоноруван преподавател по 
специално утвърдена тематична 
програма за 60  часа, в тясно съ-
трудничество с преводачите.

За учебната 1981 – 1982  годи-
на Военна академия „Г. С. Раковски“ 
приема за 8-месечно обучение нова 
група палестински старши офице-
ри, участвали в бойни действия, 
като целта е „получаване на опе-
ративно-тактическа подготов-

year studies in September 1980 
with a total number of 3030 hours. 
For them, the Bulgarian language 
course was initially held at the 
Institute for Foreign Students in 
Sofia. Part-time lecturers from Sofia 
University and the editorial offices 
of The People’s Army Newspaper and 
The Army Review Magazine were 
appointed to teach the classes in 
Military Journalism.  The Military 
Academy also organised a 5-month 
course for Palestine Liberation 
Organisation officers (10 brigade and 
10 regimental staff officers) which 
was conducted by 1 to 3 freelance 
translators at a time. Bulgarian 
language was taught by a part-time 
lecturer in close cooperation with 
the translators, and the curriculum 
included 60 hours.

During the 1981-1982 
academic year, a new group of 
Palestinian senior officers was 
enrolled at the Military Academy 
for an 8-month training with the 
purpose of “receiving operational 
and tactical training to work in 
brigade headquarters.” The training 
was also conducted with the help 
of translators; during the course 
the Palestinian officers studied 
Bulgarian language as well.

The analysis of the results 
showed that learning Bulgarian 
language at the Institute for Foreign 
Students was not sufficiently 
effective as it did not include 
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Писмо от ген.-лейт. Бакалов, началник на Управление „Кадри“ – МНО,  
от 28 август 1981 г. до началника на Военната академия относно обучение на  
14 старши офицери от Палестина

ЦВА, ф. 1517, оп. XVI, AE 2, д. 14, с. 53

Letter from Lt. Gen. Bakalov, Head of the Personnel Department - MoD from 
28August 1981, to the Commandant of the Military Academy regarding the training 
of 14 senior Palestinian officers     

 SMHA, f. 1517, i. XVI, a.u. 2, d. 14, p. 53

ка за работа в щабове на бригади“. 
Обучението се провежда също чрез 
преводачи, а по време на курса им е 

acquisition of military vocabulary. 
Therefore, in 1981 a decision was 
made: to organise Bulgarian 
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осигурено и учебно време за изуча-
ването на български език.

В направения по-късно ана-
лиз на резултатите се констати-
ра, че обучението по български език 
в ИЧС не е достатъчно ефективно, 
тъй като не включва изучаване на 
военна лексика. Затова през 1981 г. е 
взето решение обучението по бъл-
гарски език на чуждестранните 
военнослужещи да се провежда във 
Военна академия „Г. С. Раковски“, 
като се регулира допълнително 
статутът им: приемат се редов-
ни чуждестранни слушатели, кои-
то преминават предварителен 
10-месечен курс по български език, 
както и курсисти за „легендирани 
и нелегендирани курсове“ с 4-месе-
чен срок на обучение по програми, 
разработени от катедра „Чуждо-
езиково обучение“. 

Легендираните курсисти 
се обучават във Военната ака-
демия „с униформа на школни-
ци от БНА, а извън Академията 
носят цивилно облекло“. Напри-
мер в групата от 15-те офицери, 
които през 1984 г. пристигат от 

Предложение за статут на чуждестранни 
слушатели и курсисти, приемани за 
обучение във Военната академия от  
17 януари 1981 г. 

ЦВА, ф. 1517, оп. XVI, AE 2, д. 14, с. 71

Proposal regarding the status of foreign 
military students and course participants 
enrolled at the Military Academy from  
17 January 1981 

SMHA, f. 1517, i. XVI, a.u. 2, d. 14, p. 71
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Куба, петима вероятно са „леген-
дирани“ и приети за двегодишно 
обучение по специалността „Ко-
мандно-щабен, оперативно-так-
тически тил“. Езиковата подго-
товка по български език с хорари-
ум 800  часа на петимата офице-
ри за пълния курс на обучение се 
провежда във Военната академия 
с преподаватели от Институ-
та за чуждестранни студенти 
по учебни планове, утвърдени 
от началника на Академията. За 
занятията са осигурени двама 
преподаватели по български език, 
владеещи испански. Останалите 
10 души са обучавани в продълже-
ние на 6 месеца в същата специал-
ност чрез преводачи. 

През 1983 и 1984 г. във Воен-
ната академия се обучават две 
групи офицери от Република Гана 
с политически профил – първата 
се състои от 20, а втората – от 
30 офицери, обучавани съответно 
с трима и четирима преводачи. 

Освен преподавателите 
от Института за чуждестранни 
студенти с новото предизвика-
телство да преподават български 
език като чужд език първоначално 
са натоварени преподаватели по 
други езици с необходимата ква-
лификация да преподават и бъл-
гарски език: Тиха Николова и Йор-
данка Некезова (по руски), Василка 
Байчева (по френски) и др. Поради 
увеличаване на работата с чуж-

language training for foreign 
servicemen at the Military Academy 
and to further regulate their status: 
foreign students who had taken a 
preliminary 10-month course in 
Bulgarian language were accepted as 
full-time students; another category 
of foreign students included course 
participants in 4-month courses. 
Such were, for example, some of the 
15 officers who arrived from Cuba in 
1984. Five of them enrolled in the 
2-year programme of Command 
and Staff, Operational and Tactical 
Logistics. They studied Bulgarian 
language 800 hours throughout 
the course of study and was 
conducted at the Military Academy 
by lecturers from the Institute for 
Foreign Students in accordance 
with a curriculum approved by the 
Commandant of the Academy. Two 
teachers of Bulgarian who were also 
fluent in Spanish taught the classes. 
The other ten Cuban officers were 
trained for 6 months in the same 
specialty with the help of translators.

In 1983 and 1984, two groups 
of officers from the Republic of 
Ghana studied at the Military 
Academy with a specialisation in 
politics. The first group included 20, 
and the second – 30 officers, trained 
with the help of three and four 
translators respectively.

In addition to teachers from 
the Institute for Foreign Students, 
the new challenge to teach Bulgarian 
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дестранните офицери през 
1980 г. се провеждат конкур-
си и са назначени преподава-
тели по български език, сред 
които Татяна Панова, Жа-
нет Цветанова и Мариана 
Дойчинова. 

От 1980 г. по двустра-
нен договор във Военна ака-
демия „Г.  С.  Раковски“ се обу-
чават офицери от Съвет-
ската армия. През първата 
година от обучението си те 
преминават 8-месечен под-
готвителен курс за изучава-
не на български език с хорари-
ум 1344  учебни часа. Съвет-
ските офицери слушатели 
са в самостоятелно класно 
отделение само по време на 
подготвителния курс, а в 
периода на редовното обуче-
ние са по един в класно отде-
ление заедно с българските 
офицери слушатели, което 
дава много добри резулта-
ти. След подготвителния 
курс съветските офицери 
слушатели изучават бъл-
гарски език допълнително 
само в часовете, когато български-
те им колеги изучават руски език 
(общо 80 учебни часа). 

Промените в политичес- 
ката ситуация в България след 
1989  г. се отразяват и на съста-
ва на обучаваните в Академията 
чуждестранни офицери. Първи-

as a foreign language was initially 
accepted by the teachers of other 
languages   from the Department 
who were qualified to teach 
Bulgarian as well: Tiha Nikolova 
and Yordanka Nekezova, teachers 
of Russian, Vasilka Baicheva – of 
French, and others. As the number 
of foreign officers increased, in 1980 

Справка за обучението на съветските 
офицери във Военна академия  
„Г. С. Раковски“ от 1980 г.

ЦВА, ф. 1517, оп. XVI, AE 2, д. 14, с. 53

Memo on the training of Soviet officers at 
Rakovski National Defence College  
from 1980 

SMHA, f. 1517, i. XVI, a.u. 2, d. 14, p. 53
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те представители от страни 
– членки на НАТО, изпратени по 
програми за обмен в областта на 
военното образование, са офице-
ри от Гърция и от Турция. През 
1996 и 1997 г. български език като 
чужд изучават подполковник 
Евангелос Цалас и полковник Гри-
гориос Хадзис от Гърция, които 
на следващата година са зачисле-
ни за редовни слушатели във фа-
култет „Генералщабен“. Съгласно 
Главната книга на обучаваните, 
в периода 1997 – 2004  г. обуче-
ние в курса по български език за 
чуждестранни военнослужещи, 

new teaching positions were opened 
at the Academy and Bulgarian 
language teachers were appointed 
– Tatiana Panova, Janet Tsvetanova 
and Mariana Doichinova among 
others.

 Starting in 1980, under a 
bilateral agreement, Soviet officers 
were trained at the Military 
Academy. They had an 8-month 
preparatory course of 1344 hours 
in Bulgarian language in the first 
year of their studies. The Soviet 
officers studied separately during 
the preparatory course, whereas 
during the period of their academic 

Съветски офицери на курс по български език във Военната академия през 80-те 
години

Soviet officers taking a Bulgarian language course at the Military Academy in the 
1980s
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провеждан от преподаватели на 
катедра „Български, западни и 
руски езици“, с продължителност 
10 месеца и хорариум 1062 учебни 
часа, преминават 18  офицери от 
Гърция; 9 военнослужещи от Тур-
ция; 15 офицери от Румъния; 2-ма 
офицери от Македония, както и 
офицери от Нигер, Виетнам и Гер-
мания. 

От 2005 до 2020 г. продължа-
ват курсовете по български език с 
военнослужещи от Гърция, Турция 

training they were assigned to the 
groups of the Bulgarian officer-
students, which proved to be very 
effective. After the preparatory 
course, the Soviet officer-students 
took additional Bulgarian classes, 
while the Bulgarians took Russian 
language classes (a total of 80 hours). 

As a result of the new 
political developments in Bulgaria, 
foreign officers from other 
nationalities were enrolled at 
Rakovski National Defence College. 

Офицери от Китай и Турция от курса по български език за чуждестранни 
военнослужещи с преподаватели от катедрата, 2012 г.

Chinese and Turkish officers from the Bulgarian Language Course for Foreign 
Personnel with lecturers from the Department, 2012
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и Виетнам, а през 2009  г. започва 
прием и на офицери от Китай. Обу-
чението по български език се осъ-
ществява в съответствие с на-
ционалните особености, нивото 
на езикова подготовка и степен-
та на владеене на български език 
от обучаваните. Едновременната 
работа с разноезични обучаеми 
изправя преподавателите пред 
редица предизвикателства: необ-

The first representatives 
of NATO member 
states to be sent under 
exchange programmes 
in the field of military 
education were officers 
from Greece and Turkey. 
In 1996 and 1997, Lt Col. 
Evangelos Tsalas and Col. 
Grigorios Hadzis from 
Greece studied Bulgarian 
as a foreign language 
andwere enrolled as 
full-time students at the 
General Staff Faculty the 
following year. 

According to the 
information from the Student Register, 
in the period from 1997 to 2004, 18 
officers from Greece, 9 servicemen 
from Turkey, 15 officers from Romania, 
2 officers from North Macedonia, as 
well as officers from Niger, Vietnam, 
and Germany took a 10-month, 1062-
hour course in Bulgarian language, 
conducted by the lecturers of the 
Department of Bulgarian, Western, 
and Russian Languages. 

From 2005 to 2020, Bulgarian 
language courses continued with 
servicemen from Greece, Turkey, 
and Vietnam, and in 2009 officers 
from China were enrolled for the 
first time. Bulgarian language 
training is carried out in accordance 
with the national specifics, the 
level of language proficiency, and 
the level of Bulgarian language 

Връчване на дипломите на 
чуждестранни военнослужещи от 
Република Турция и Китайската 
народна република, завършили курс по 
български език във Военната академия,  
юли 2020 г.

Awarding diplomas to foreign military 
personnel from the Republic of Turkey 
and the People’s Republic of China who 
had graduated from a Bulgarian language 
course at the National Defence College, 
July 2020
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ходимост да се използва език-по-
средник (обикновено английски), 
недостиг на подходящи учебници 
по български език, преодоляване на 
социокултурни различия, невъз-
можност за провеждане на учебен 
процес в една група поради драс-
тични разлики във входното ниво 
на владеенето на български език, 
темпото на усвояване или други 
национални особености на обуча-
ваните. 

Освен с езиковата подго-
товка на бъдещи слушатели във 
Военна академия „Г. С. Раковски“ 
преподавателите от катедрата 
се ангажират с интензивни кур-
сове по български език и индивиду-
ално обучение на военнослужещи 
от Турция, Гърция, Китай и други 
държави в рамките на програми за 
международно и двустранно воен-
но сътрудничество. 

proficiency of the trainees. Teachers 
of Bulgarian as a foreign language 
face a number of challenges due to 
the need of linguistic mediation 
(usually through English), the lack of 
appropriate textbooks in Bulgarian, 
socio-cultural differences, the 
difficulty to conduct the training 
due to the drastic differences in the 
entry level of Bulgarian language 
proficiency, the different pace of 
learning, as well as other national 
specifics of the trainees.

In addition to the language 
training of future officer-students at 
Rakovski National Defence College, 
the lecturers of the Department teach 
in intensive Bulgarian language 
courses and engage in individual 
training of servicemen from Turkey, 
Greece, China and other countries 
wihinthe framework of international 
and bilateral military agreements. 
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Нау чноизс ледователска-
та работа и разработването на 
учебни материали за нуждите 
на чуждоезиковото обучение и 
подготовката на слушателите, 
курсистите, специализантите и 
студентите във Военна академия 
„Г.  С.  Раковски“ са важна част от 
дейността на катедрата.

Научните интереси на пре-
подавателите се простират в об-
ластта на лингводидактиката и 
методиката на чуждоезиковото 
обучение, общото и съпостави-
телното езикознание, историчес- 
ката граматика, лексикография-
та, тестологията и терминоло-
гията. 

Най-голям е приносът на ка-
тедра „Езиково обучение“ в разра-
ботването на учебни материали 
за специализирана езикова подго-
товка. Тази дейност има дългого-
дишна традиция, чиито корени 
датират преди създаването на 
катедрата: първите гост-лекто-
ри и хонорувани преподаватели се 
стремят да преподават специа-
лизирана лексика и да разработ-
ват помагала и учебници за обу-
чаваните офицери във Военната 
академия. Сред първите примери 

The research work and the 
development of teaching materials 
for the needs of the foreign language 
training of the officers, course 
participants, military and civilian 
students at Rakovski National 
Defence College constitute an 
important part of the Department 
activity.

The scientific interests of the 
teachers are in the field of linguistic 
didactics and methodology of 
foreign language teaching, general 
and comparative linguistics, 
historical grammar, lexicography, 
terminology, and testing.

The greatest contribution of 
the Language Training Department 
is the development of teaching 
materials for specialised language 
training. This activity has a 
long tradition, with roots going 
back to the establishment of the 
Department: the first guest and 
part-time lecturers put tremendous 
efforts in teaching specialised 
vocabulary and developing manuals 
and textbooks for the trainees at the 
Military Academy. Among the first 
were the textbook on Serbo-Croatian 
by Kosta Tsarnushanov and Lyuben 
Bozhinov, published in 1953 and the 

НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ НА КАТЕДРАТА

SCIENTIFIC WORK IN THE DEPARTMENT
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са учебникът на Коста Църнуша-
нов и Любен Божинов по сърбохър-
ватски език, издаден през 1954 г., и 
„Учебник по гръцки език“ на Ана-
стас Коджаев и Коста Илков от 
1954 г. Цяла серия оригинални учеб-
ници по руски език за различни спе-
циалности на слушателите от 
Военната академия се разработ-
ват и през 70-те и 80-те години. 

Независимо че през 90-те 
години в практиката навлизат 
модерни учебни системи, изцяло 
разработени за обучение на воен-
нослужещи или включващи опре-
делен обем военна тема-
тика и специализирана  
лексика, преподаватели-
те от катедрата продъл-
жават да разработват 
учебни пособия и сборни-
ци за нуждите на обучава-
ните военнослужещи. 

През 1973  г. по инициатива 
на тогавашния ръководител на 
катедра „Чужди езици“ Величка 
Методиева е създадена научно-ме-
тодическа секция на преподавате-
лите по чужди езици във военни-
те вузове, която функционира до 
1991  г. и се превръща в средище за 
научни изследвания в областта 
на лингвистиката, методиката 
и практиката на преподаване. Ка-
тедрата четири пъти е домакин 
на ежегодните ѝ прояви. 

През 70-те и 80-те години 
катедрата редовно провежда ме-

Greek Language Textbook by Anastas 
Kodzhaev and Kosta Ilkov, published 
in 1954. A set of original textbooks in 
Russian for officer-students from the 
various specialties at the Military 
Academy was developed in the 1970s 
and 1980s.

Учебник по сърбохърватски 
език на Църнушанов и 
Божинов от 1954 г. – първият 
и дълго време единствен 
учебник по сърбохърватски 
език за българи с подробно 
разработен фонетичен курс и 
лексика, специално подбрана 

за нуждите на военното обучение  

Textbook in Serbo-Croatian by K. 
Tsarnushanov and L. Bozhinov from 
1954 - the first and for a long time the 
only textbook in Serbo-Croatian for 
Bulgarians with a detailed phonetic 
course and vocabulary, specially 
selected for the needs of military 
training
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тодически съвещания, по време на 
които колегите дискутират про-
фесионалните си проблеми, споде-
лят своя преподавателски опит, 
представят научните си пости-
жения и методически открития. 
На научна основа се поставя изуча-
ването на военната терминоло-
гия на преподаваните езици. Пуб-
ликуват се научни разработки и 
трудове на преподаватели от ка-
тедрата в областта на военната 
терминология – речници, пособия, 
сборници с текстове с военна те-
матика и други помагала29. 

През 2007 г. влиза в сила Вое-
нен стандарт30 и се регламентира 
учредяването на Експертна тех-
ническа комисия по терминология, 
която има задачата да „извършва 
преглед и актуализира българския 
превод на съюзните публикации 
на НАТО – ААР-6 „Речник на терми-
ните и дефинициите в НАТО (ан-
глийски и френски)“ и ААР-15 „Реч-
ник на съкращенията, използвани 
в документите и публикациите 
на НАТО“. През 2010  г. Министер-
ството на отбраната формули-
ра „Правила за стандартизация на 
терминологията“, според които 
„преводът на терминологията на 
български език се одобрява от По-
стоянна работна група по терми-
нология (ПРГТ). Основната задача 
29 Вж. Списък с публикациите на 
преподавателите от катедрата.
30 https://www.mod.bg/bg/doc/military_standardi-
zation/2007_WS01_2007.pdf

In the 1990s modern 
language training systems for the 
military were introduced along with 
textbooks which included a certain 
number of military topics and 
specialised vocabulary. However, 
the teachers of the Department 
continued to develop textbooks and 
teaching aids for the needs of the 
servicemen trained by them. 

In 1973, Velichka Metodieva, 
Head of the Foreign Languages 
Department at the time, initiated 
the establishment of a scientific-
methodological section of foreign 
language teachers from the military 
universities, which functioned 
until 1991 and became a centre 
for scientific research in the field 
of linguistics, methodology, and 
teaching practice. The Language 
Training Department hosted its 
annual seminars four times.

In the 1970s and 1980s, 
the Department held regular 
methodological meetings, 
where colleagues discussed their 
professional problems, shared 
teaching experience, scientific 
achievements, and methodological 
practices. The study of military 
terminology in the languages 
taught at the Military Academy 
was   initiated. Scientific papers, 
dictionaries, manuals, collections 
of texts on military topics and other 
learning aids in the field of military 
terminology were published by 
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на ПРГТ е да осъвременява и одо-
брява българския превод на терми-
ните на НАТО от AAP-6 и AAP-15“31. 
В работата на комисията, а след 
2010  г. – на работната група по 
терминология, се включват Вла-
димир Маринов, Таня Нечева, а от 
2016 г. – Валентина Георгиева.

Преподаватели от катед- 
рата са автори и съавтори на ре-
дица двуезични речници – както 
общи, така и специализирани, на-
пример В. Методиева, Е. Ламбре-
ва: „Военен речник-минимум по 
руски език за слушателите от ВА“ 
(1962 г.); Владимир Мартинов: „Бъл-
гаро-гръцки речник по военна и во-
еннотехническа терминология“, 
издаден през 1986 г.; доцент Китка 
Тончева: „Английско-български ави-
ационен речник“ от 2005 г.; профе-
сор Иван Добрев: „Академичен тур-
ско-български речник“ от 2009 г. и 
други. 

По време на работата си във 
Военната академия мнозина от 
членовете на катедрата повиша-
ват и научната си квалификация. 
В периода 1973 – 1997  г. докторски 
дисертации защитават Мариета 
Стефанова на тема „Специална-
та лексика и нейното отразяване 
в учебните речници от активен 
тип“ (1981 г.); Мария Костова – „Въз-
вратните местоимения в тур-

31 Правила за стандартизация на терми-
нологията. МЗ No ОХ-637/14.10.2010 г. на 
Министерството на отбраната. София, 2010.

teachers from the Department.
In 2007, a new Military 

Standard entered into force and an 
Expert Technical Commission on 
Terminology was established with 
the task of “reviewing and updating 
the Bulgarian translation of NATO 
Allied publications AAP-6 NATO 
Glossary of Terms and Definitions 
(English and French) and AAP-15 
NATO Glossary of Abbreviations 
Used in NATO Documents and 
Publications”. In 2010, the Ministry 
of Defence formulated “Terminology 
Standardisation Rules”, according 
to which “the translation of 
terminology into Bulgarian is 
approved by the Permanent 
Working Group on Terminology 
(PWGT). The main task of the PWGT 
is to update and approve of the 
Bulgarian translation of NATO terms 
from AAP-6 and AAP-15”. Vladimir 
Marinov, Tanya Necheva, and after 
2016 – Valentina Georgieva took part 
in the work of the Commission, and 
after 2010 – in the Working Group on 
Terminology. 

Lecturers from the 
Department are  authors and co-
authors of bilingual dictionaries 
– both general and specialised, for 
example: V. Metodieva, E. Lambreva: 
“Russian Military Dictionary-
Minimum for Students at the 
Military Academy”, published in 
1962; Vladimir Martinov: “Bulgarian-
Greek Dictionary of Military and 
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ския и българския език“ (1985  г.); 
Стойна Пороманска – „Демокра-
тични тенденции в развитието на 
новогръцкия език – лексика“ (1985 г.);  
Величка Методиева – „Лингвоме-
тодически основи на учебника по 
руски език за слушателите от 
общовойсковия профил“ (1987  г.); 
Александър Кошелев – „Съпоста-
вителен анализ на употребата на 
темпоралните форми в подчине-
ни изречения в съвременния бъл-
гарски и немски език“ (1997 г.). 

След разработването на ха-
билитационния езиковедски труд 
„Частите на речта в съвремен-
ния турски език“ и конкурс през 
1990  г. научното звание „доцент“ 
е присъдено на д-р Иван Добрев, а 

Military-Technical Terminology”, 
published in 1986; Assoc. Prof. 
Kitka Toncheva: “English-Bulgarian 
Aviation Dictionary”, published 
2005; Prof. Ivan Dobrev: “Academic 
Turkish-Bulgarian Dictionary” from 
2009, etc.

During their work at the 
Defence College, many of the 
members of the Department 
improved their scientific and 
academic qualification. In the 
period between 1973 and 1997 
doctoral theses were defended by: 
Marieta Stefanova on the topic of 
“Special Vocabulary and Its Place 
in Active Type Dictionaries” (1981); 
Maria Kostova: “Reflexive Pronouns 
in Turkish and Bulgarian” (1985); 
Stoyna Poromanska: “Democratic 
Tendencies in the Development 
of the Modern Greek Language – 
Lexis” (1985); Velichka Metodieva: 
“Linguistic and Methodological 
Basis of the Russian Textbook for 
Students of the General Military 
Profile” (1987); Alexander Koshelev: 
“Comparative Analysis of the Use 
of Temporal Forms in Subordinate 
Clauses in Modern Bulgarian and 
German Languages” (1997).

The academic degrees of 
Associate Professor and Professor 
were awarded by academic boards 
to: Dr. Ivan Dobrev became Associate 
Professor in 1990 (the title of his 
doctoral thesis was “Parts of Speech 
in Modern Turkish Language”); 

Методически семинар на 
преподавателите по английски език от 
всички военни университети – Варна, 
февруари, 2020 г.

Methodology seminar for English 
language teachers from all military 
universities, Varna, February 2020
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през 2002  г. той става професор  
с научния си труд „Общи и част-
ни проблеми на българската оно-
мастика в нейния общобалкански 
контекст“. Доктор Вера Малкова 
се хабилитира през 1990  г. с науч-
ното звание „доцент“ и научния 
труд „Лингвистични и методиче-
ски основи на учебния комплекс по 
руски език за обучение на военни 
специалисти във Военна академия 
„Г. С. Раковски“. През 2014  г. Вален-
тина Георгиева защитава доктор-
ска дисертация на тема „Съпоста-
вителна характеристика на бъл-
гарската и английската военна 
терминология (в областта на опе-
рациите по поддържане на мира)“, а 
през 2016 г. е удостоена с академич-
ната длъжност „доцент“.

Мнозина са и преподавате-
лите, които постъпват в катед- 
рата с научна степен и/или с на-
учно звание: доктор Иван Добрев, 
доктор Вера Малкова, доцент д-р 
Дочка Гешева, доцент Китка Тон-
чева, доктор Живко Христов и док-
тор Анелия Христова. 

Катедра „Езиково обучение“ 
се гордее и с колегите, за които опи-
тът в Академията е трамплин 
към постигането на изключител-
ни успехи в науката. Сред тях са 
професор Стойна Пороманска, коя-
то основава катедра „Новогръцки 
език“ в Софийския университет 
„Климент Охридски“; Цветомира 
Венкова – доктор и впоследствие 

in 2002 he received the academic 
degree of Professor for his study 
of “General and Specific Problems 
of Bulgarian Onomastics in Its 
Balkan Context”); in 1990, Dr. Vera 
Malkova was awarded the academic 
degree of Associate Professor for 
her “Linguistic and Methodological 
Foundations of the Russian Language 
Training Aid for Military Specialists 
at Rakovski Military Academy”. In 
2014, Valentina Georgieva defended 
her doctoral thesis on “Comparative 
Characteristics of Bulgarian and 
English Military Terminology (In the 
Field of Peace Support Operations)”, 
and in 2016 she was awarded the 
academic degree of Associate 
Professor. 

Many lecturers were already 
holding doctoral and academic 
degrees when they started work at 
the Department: Dr. Ivan Dobrev, 
Dr. Vera Malkova, Assoc. Prof. Dr. 
Dochka Gesheva, Assoc. Prof. Kitka 
Toncheva, Dr. Zhivko Hristov, and 
Dr. Aneliya Hristova.

The Language Training 
Department is also proud of those, 
for whom the academic experience 
at the Defence College was a 
stepping stone towards remarkable 
scientific achievements. Among 
them are the names of Professor 
Stoyna Poromanska, founder of 
the Department of Modern Greek 
Language at Sofia University, 
Tsvetomira Venkova – defended 
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доцент в катедра „Англицистика 
и американистика“ в Софийския 
университет „Климент Охрид-
ски“; Ани Добрева, която защитава 
докторска дисертация, хабилити-
ра се и дълги години оглавява сек-
тор „Езикова подготовка“ в Акаде-
мията на МВР, и т.н. 

Преподавателите от катед- 
рата успяват да съчетават нато-
варената си преподавателска дей-
ност и висока аудиторна заетост 
и с:

– активно членство и анга-
жименти в национални и междуна-
родни научни организации и профе-
сионални съюзи, сред които Съюза 
на учените в България, Българска-
та асоциация на преподаватели-
те по английски език (Валентина 
Георгиева), Асоциацията на препо-
давателите по френски език в Бъл-
гария (Спаска Къчева и Анна Стефа-
нова); Съюза на преводачите в Бъл-
гария (Русанка Ляпова); Дружест- 
вото на русистите в България (Ди-
ана Боримечкова);

– редовно участие с доклади 
и научни съобщения в национални 
и международни научни и науч-
но-методически конференции и 
форуми; 

– публикуване на статии 
в изданията на Военната акаде-
мия, други международни воен-
ни институции и организации, в 
специализирани периодични из-
дания. 

her doctoral thesis and became 
an Associate Professor at the 
Department of English and 
American Studies at Sofia 
University, Ani Dobreva – an 
Associate Professor and the Head 
of the Language Training sector 
at the Academy of the Ministry of 
Interior for many years, etc.

The lecturers of the 
Department also manage to 
incorporate into their busy teaching 
schedules various academic and 
research activities, including:

– active membership and 
involvement in national and 
international scientific organisations 
and unions, e.g. the Union of 
Scientists and the Bulgarian English 
Teachers Association (Valentina 
Georgieva), the Association of 
French Language Teachers in 
Bulgaria (Spaska Kacheva and Anna 
Stefanova); the Union of Translators 
in Bulgaria (Rusanka Lyapova); 
the Society of Russian Teachers in 
Bulgaria (Diana Borimechkova);

– participation with 
presentations and scientific  
publications in national and 
international scientific and 
methodological conferences and 
forums; 

– publication of articles 
in the journals of Rakovski 
National Defence College, other 
international military institutions 
and organisations, as well as in 
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Представители на катедра-
та ежегодно участват с презента-
ции за резултатите и предизвика-
телствата на преподавателска-
та работа в ежегодния национален 
семинар по въпросите на обучение-
то по английски език на военните 
висши училища.

specialised periodicals.
Representatives of the 

Department participate with 
presentations on the results and 
challenges of teaching in the 
annual National Seminar on English 
Language Teaching at the Higher 
Military Education Institutions. 
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Изучаването на чужд език 
винаги е било и ще бъде неотменен 
елемент от професионалната под-
готовка на българския офицер, сер-
жант и войник. Военната такти-
ка и стратегия за водене на бойни 
действия претърпява изключител-
но развитие за периода на съществу-
ване на Военната академия, но владе-
енето на език или езици, различни от 
майчиния, винаги е било приоритет, 
благодарение на който са се осигу-
рявали редица военни предимства, 
а в наши дни то е задължително за 
осигуряването на оперативната 
съвместимост с партньорите и съ-
юзниците.

 Тридесет и две години след на-
чалото на демократичните проме-
ни в нашата страна и 17 години след 
встъпването на България в НАТО ан-
глийският е със статут на език на 
комуникациите и в световен мащаб, 
и в рамките на военния съюз, на кой-
то България е член. Министерство-
то на отбраната и системата на 
висшето военно образование са оси-
гурили отлична организация за изу-
чаването му от военнослужещите 
и цивилните служители в България 
– предимство, което следва да бъде 
доразвивано и в бъдеще. 

Learning a foreign 
language has always been and 
will continue to be an integral 
part of the professional training 
of every Bulgarian officer, NCO, 
and soldier. Military tactics and 
combat strategy have undergone 
significant development since the 
establishment of Rakovski National 
Defence College, yet studying 
foreign languages has always been 
a priority, offering a number of 
military advantages. At present, 
it is mandatory for ensuring 
interoperability with partners and 
allies.

32 years after the beginning 
of the democratic changes in our 
country and 17 years after Bulgaria’s 
accession to NATO, English has 
the status of the language of 
communication both globally and 
within the military Alliance. The 
Ministry of Defence and the higher 
military education system has 
created  excellent conditions for 
servicemen and civilian employees 
of the Bulgarian Armed Forces – an 
advantage that should be further 
built upon in the future.

The Military Alma Mater 
is the institution that offers 

ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В МИНАЛО И БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ

LANGUAGE TRAINING IN THE PAST AND ITS FUTURE
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Военната Алма матер е ин-
ституцията, която се грижи за про-
фесионалното изграждане, развитие 
и усъвършенстване на военнослуже-
щите и цивилните служители от 
Министерството на отбраната 
и Българската армия. Те имат въз-
можността да повишават своята 
квалификация и да надграждат кому-
никативните си, а оттам и лидер-
ските компетенции чрез участие 
в интензивни и неинтензивни кур-
сове по английски, френски и руски 
език, провеждани от катедра „Езико-
во обучение“ във Военната академия.

Вярваме, че в бъдеще задачата 
на Военна академия „Г. С. Раковски“ и 
катедра „Езиково обучение“ ще бъде 
все повече свързана с обогатяване 
на специализираната езикова подго-
товка и комуникативните компе-
тентности на военнослужещите и 
цивилните служители от система-
та на Министерството на отбра-
ната, както и на студентите, кои-
то се обучават в Академията. 

България е член не само на 
НАТО, но и на Европейския съюз, кой-
то подкрепя и насърчава езиковото 
многообразие. Историята на катед- 
рата ни припомня палитрата от 
езици, по които са били обучавани 
бъдещите офицери на България. И 
ако настоящето е фокусирано върху 
успешното усвояване на английски, 
френски и руски език, визионерска 
мъдрост за бъдещо развитие на Во-
енната академия би било предлага-

professional development for the 
servicemen and civilians from 
the Ministry of Defence and 
Bulgarian Armed Forces. They 
have the opportunity to improve 
their qualification and skills and to 
upgrade their communicative, and 
hence leadership competences, by 
participating in intensive and non-
intensive courses in English, French, 
and Russian, conducted by the 
Language Training Department at 
Rakovski National Defence College.

We believe that in the 
future a priority for the Defence 
College and the Department will 
be enhancing the specialised 
language training and improving 
the communicative competences of 
the military and civilian employees 
of the MoD, as well as of the civilian 
undergraduate students from the 
Defence College.

Bulgaria is a member not only 
of NATO, but also of the European 
Union, which promotes and 
supports linguistic diversity. The 
history of the Department reminds 
us of the large number of languages,    
which used to be taught. As the 
present is focused on the successful 
acquisition of English, French, and 
Russian, a truly visionary approach 
for the future development of the 
National Defence College would 
suggest offering language training 
in a variety of languages to satisfy 
current demands and meet the 
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нето на езиково обучение по различ-
ни езици в зависимост от актуални-
те социални, военни и политически 
потребности. 

Изключително ценен е и на-
трупаният опит в сферата на пре-
подаването и тестването на бъл-
гарския език като чужд – една малко 
подценявана, но много перспективна 
дисциплина. Преподавателите по 
български език от катедрата обик-
новено са първите представители 
на България, които трябва да по-
магат в преодоляването на всички 
трудности, които среща чуждене-
цът: езикови, административни, 
културни, цивилизационни, битови. 
Затова и следва да се заостри вни-
манието върху този аспект на обу-
чението във Военната академия в 
бъдеще и да се инвестира в забележи-
телната преподавателска експерт-
ност, което безспорно ще допринесе 
за повишаване на имиджа на Акаде-
мията в чужбина. 

Военна академия „Г. С. Раков-
ски“ има утвърдени магистърски 
програми за подготовка на бъдещи 
цивилни специалисти в сферата на 
сигурността и отбраната, но от 
2019 г. обучава и студенти в бакала-
върските специалности „Сигурност 
и отбрана“ (в редовна и задочна фор-
ма на обучение), а от 2021 г. – в специал-
ността „Киберсигурност“ (в задочна 
форма). Новите предизвикателства, 
свързани с езиковото обучение на ба-
калаврите, предстои да се осмислят 

pressing social, military, and 
political needs.

Accumulated experience in 
the field of teaching and testing 
Bulgarian as a foreign language is 
also an extremely valuable asset 
– a very promising discipline, 
albeit slightly underestimated. 
Bulgarian language teachers from 
the Department are usually the 
first to help foreign officer-students 
overcome not only linguistic, 
but also administrative, cultural, 
civilizational, etc. difficulties they 
encounter. Therefore, in the future 
more attention shall be paid to the 
existing expertise of the teachers 
of Bulgarian language, which 
will undoubtedly contribute to 
affirming the prestige of Rakovski 
National Defence College abroad.

The Defence College has 
provided education in Master 
degree programmes for training 
future civilian experts in the field of 
security and defence for more than 
20 years. Since 2019 it has also been 
offering Bachelor’s degree in the 
programme of Security and Defence 
(full-time and part-time studies), 
and from 2021 – in the Cybersecurity 
programme (part-time studies). New 
challenges related to the language 
training of bachelors are to be 
assessed and analysed in order to 
provide the highest quality language 
training to future experts in the 
field of national security.
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и анализират, за да могат бъдещите 
специалисти в областта на нацио-
налната сигурност да получат въз-
можно най-адекватните знания.

От нарастващо значение за 
интернационализацията на обуче-
нието във Военна академия „Г. С. Ра-
ковски“ като цяло и на езиковото 
обучение в частност е и сътрудни-
чеството с международни образова-
телни и научни институции в рам-
ките на програмата на Европейския 
съюз за подкрепа на образованието, 
обучението, младежта и спорта в 
Европа „Еразъм+“, ключови дейности 
КД  103 и 107, благодарение на които 
преподаватели от катедрата мо-
гат да осъществяват мобилности 
с цел преподаване в сродни образова-
телни институции и да обменят 
опит и добри практики с колеги от 
висши образователни институции 
в Европа, както и да обучават сту-
денти и курсанти, които са във Во-
енната академия по линия на програ-
мата „Еразъм+“. 

Бъдещето на модерното ези-
ково обучение е неразривно свързано 
с участието на катедрата в меж-
дународни проекти, финансирани 
по програмата на ЕС „Еразъм+“, и 
ключова дейност КД 203 „Страте-
гическо партньорство във висшето 
образование“, благодарение на които 
може да се отговори на нуждата от 
създаване на нов тип интерактивно 
специализирано учебно съдържание. 

Важно е и участието на пред-

Cooperation with 
international educational and 
research institutions within the 
framework of the EU Erasmus+ 
programme  for  education, 
training, youth and sports is also 
of growing importance for the 
internationalisation of education 
at Rakovski National Defence 
College in general, and for the 
language training in particular. 
Thanks to the cooperation within 
Key Activities KA 103 and KA 107 
of the Erasmus+ programme, 
lecturers from the department 
are able to participate in teacher 
exchanges and mobilities in 
similar educational institutions 
and share experience and good 
practices with colleagues from 
higher educational institutions 
all over Europe, as well as to train 
foreign students and cadets who 
study at the Defence College under 
the Erasmus+ programme.

The future of modern 
language training is inextricably 
linked to the participation of 
the Department in various 
international projects funded 
by the EU under the Erasmus+ 
programme, Key Activity KA 203 
Strategic Partnership in Higher 
Education and aimed at designing a 
new type of interactive specialised 
language content.

The engagement of 
representatives of the Department 
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in the European Initiative for 
the Exchange of Young Military 
Officers (Military Erasmus), in the 
Bureau for International Language 
Cooperation (BILC) and in NATO’s 
Defence Education Enhancement 
Programme (DEEP) is also of great 
importance. Participation in the 
meetings and forums of these 
initiatives results in sharing of ideas 
and experience, helps the language 
teachers to maintain an up-to-date 
level of competencies, and motivates 
and stimulates their activities.

The Language Training 
Department has been recognised as 
a leader in the implementation not 
only of tasks related to language 
education, but also in functions 
beyond foreign language training, 
such as: providing linguistic support 
to the international activities of 
the National Defence College; 
developing tests and conducting 
exams in Bulgarian language for 
applicants for the Defence College; 
designing interactive training 
content; developing test materials 
in Bulgarian, French, and Russian in 
accordance with the requirements 
of NATO STANAG 6001 as well as in 
other formats; administering and 
conducting examinations in English 
in accordance with the requirements 
of NATO STANAG 6001; providing 
translation, interpretation, and 
editing support for the needs of the 
Defence College; and many more.

ставители на катедрата в Евро-
пейската инициатива за обмен на 
военни младши офицери („Военен 
Еразъм“), в Бюрото за международ-
но езиково сътрудничество (BILC) и 
в Програмата за усъвършенстване 
на военното образование (DEEP) на 
НАТО. Участието в срещите и фо-
румите на тези инициативи подпо-
мага споделянето на знания и опит, 
поддържането на модерно ниво на 
компетенции на академичния със-
тав от преподавателите по езици и 
действа мотивиращо и стимулира-
що за тяхната дейност. 

Катедра „Езиково обучение“ се 
е утвърдила като лидер в изпълне-
нието не само на задачи, свързани с 
езиковото обучение, но и с функции 
извън чуждоезиковото обучение,  
като лингвистично осигуряване на 
международната дейност на Воен-
на академия „Г.  С.  Раковски“; разра-
ботване на тестове и провеждане 
на изпити по български език за кан-
дидат-студенти в Академията; съз-
даване на учебно интерактивно съ-
държание; разработване на матери-
али за изпити по чужд език както по 
стандарта на НАТО – STANAG  6001, 
така и в други формати; админис-
триране и провеждане на изпити-
те по английски език в съответ-
ствие с изискванията на стандарта 
STANAG 6001; преводи и редактиране 
на текстове за нуждите на Академи-
ята и много други.

Вълнуваща и поучителна е 
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70-годишната история на катед- 
ра „Езиково обучение“. Поколения 
преподаватели са отдавали и от-
дават своя труд, за да се опитат да 
надхвърлят очакванията на обуча-
емите и да отговорят на предизви-
кателствата на конкретните ис-
торически, политически и социални 
условия. 

Висок професионализъм, от-
говорност, всеотдайност и неумо-
рен труд са стълбовете в основата 
на успеха на академичния състав на 
катедрата и са гаранция за високото 
качество на знанията, с които на-
шите обучаеми се вливат в голямо-
то семейство на Европа и структу-

The 70-year history of the 
Language Training Department is 
both enlightening and educative. 
Successive generations of language 
teachers have been dedicating their 
efforts to exceed the expectations 
of their students and to meet the 
historical, political, and social 
challenges.

Utmost professionalism, 
responsibility, dedication, and 
tireless work are the pillars that 
determine the success of the 
academic staff of the Department 
and provide a guarantee for the high 
quality training with which our 
students join the large European 

Развиване на умението „слушане“ в езиковия кабинет. Курс по английски език 
ниво 2, 5 октомври 2021 г.

Developing listening skills in the classroom. English language course - Level 2, 
October 5, 2021
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рите на НАТО. И ако „да знаеш много 
езици, значи да имаш много ключове 
за една брава“, както е писал Волтер, 
то ние, преподавателите по чуж-
ди езици, които обучаваме военния 
елит на България и бъдещите спе-
циалисти по сигурност, имаме при-
вилегията да даваме ключ към вра-
тата на мира, толерантността и 
хуманизма.

family and the NATO structures. 
And if “knowing many languages   
means to have a lot of keys to one 
lock”, as Voltaire said, then we, 
the foreign language teachers who 
train Bulgaria’s military elite and 
future security experts, have the 
privilege of giving them the key to 
the door of peace, tolerance, and 
humanism.
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Катедра „Езиково обучение“, 1 септември 2021 г.

The Language Training Department, september 1. 2021
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Постъпих на работа във 
Военна академия „Г. С. Раковски“ 
след спечелен конкурс на 1  ноем-
ври 1978 г. като асистент по руски 
език в катедра „Чужди езици“. От 
1  септември 1979  г. станах стар-
ши преподавател. От 1  септем-
ври 1982  г. до 20  март 1987  г. бях 
старши преподавател в кате-
драта и заместник-началник на 
катедрата. От 20 март 1987 г. до 
28  октомври 1993  г. бях началник 
на катедрата. През следващия пе-
риод бях старши преподавател 
и заместник-началник на кате-
драта, която междувременно бе 
преименувана в катедра „Езикова 
подготовка“. На 8  май 2002  г. бе 
прекратен трудовият ми договор 
поради пенсиониране, но работих 
до 8  януари 2003  г., когато окон-
чателно завърши трудовата ми 
кариера в Академията с общ пре-
подавателски стаж 24  години. По 
времето, когато постъпих на ра-
бота във Военната академия, ка-
тедрата се наричаше „Чужди ези-
ци“, а началник беше старши пре-
подавател Величка  Методиева, 
която преподаваше руски език. 

По време на работата си 
във Военната академия препода-
вах руски език на редовни слуша-

Йорданка НЕКЕЗОВА
преподавател по руски език (1978 – 2003)

ръководител на катедра „Чужди езици“ (1987 – 1993)

тели, задочни слушатели и кур-
систи в 3- и 6-месечни курсове за 
повишаване на квалификацията, 
както и на курсисти, които се 
готвеха на краткосрочни курсо-
ве по руски език преди обучение-
то си във военни академии в СССР 
(по-късно Русия), и български език 
на чуждестранни слушатели, 
които се обучаваха във Военната 
академия – от Куба и африкански 
държави, а в края на трудовата 
си дейност в Академията препо-
давах български език на чуждес-
транни слушатели от Румъния и 
Гърция в подготвителни курсове 
по български език преди обучение-
то им в редовни класни на Акаде-
мията и в кратък курс по българ-
ски език на бъдещ военен аташе 
от Германия. Била съм на курс по 
квалификация в СССР, в Москов-
ския университет, а за своята ра-
бота съм награждавана с грамоти 
и други отличия. 

По времето, когато започ-
нах работа във Военната акаде-
мия, се изучаваха руски, англий-
ски, френски, турски, гръцки и 
български език за чужденци, а 
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малко по-късно и румънски език в 
курсове за български офицери. Ра-
ботното време беше 8  часа, кое-
то означаваше пълен присъствен 
работен ден за разлика от други-
те вузове. Нормативът беше ви-
сок – над 500 часа. 

Климатът в катедрата 
беше нормален, като във всеки 
колектив от хора с различен ман-
талитет, характери, подготов-
ка и възраст. 

Спомням си много слуша-
тели, оставили отлични впечат-
ления с интелекта си, подготов-
ката си и желанието да научат 
колкото се може по-добре чужд 
език, например един от начални-
ците на Военната академия гене-
рал Запрянов, а също и тогава ка-
питан Румен Радев, на когото пре-
подавах руски език. Задочник беше 
и вторият български космонавт 
Александър Александров, на кого-
то преподавах руски език и който 
ни разказваше интересни споме-
ни от подготовката си за кос-
монавт в СССР. Много силно впе-
чатление в последния период от 
работата ми във Военната ака-
демия оставиха чуждестранни-
те офицери от Гърция, Румъния 
и Германия, на които преподавах 
български език. Приятно беше да 
видя по-късно един от тях като 

военен аташе в България. 
Ярък спомен е и работа-

та ми с колегите по руски език 
и български език при изработва-
нето на тестовете по изисква-
нията на СТАНАГ 6001 по руски и 
български език, както и участи-
ето ми в провежданите изпити 
по този стандарт. Интересни 
и полезни бяха срещите с коле-
гите от другите военни вузове 
по време на ежегодните научни 
конференции, инициатор на кои-
то бе катедра „Чужди езици“ във 
Военната академия. Лично изра-
зявам благодарност на колегите 
Владимир Маринов и Грета Ке-
ремидчиева за организирания и 
провеждан в продължение на две 
години курс по английски език 
за цивилни и военни преподава-
тели от Академията, в който 
участвах.

Желая на работещите сега 
във Военната академия колеги, 
които преподават чужди езици и 
български език за чужденци, да са 
здрави, да имат търпение и хъс 
за работа, да търсят и намират 
все по-интересни, атрактивни и 
успешни начини и методи на пре-
подаване. 

Честита 70-годишнина на 
катедра „Езиково обучение“ и на 
нейните труженици.
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Постъпих в катедрата 
през септември 1980 г. и работих 
до юли 2010  г. Тогава катедрата 
се наричаше „Чуждоезиково обуче-
ние“, а началник беше г-жа Величка 
Методиева. 

Преподавах английски език.   
 В катедрата имаше около 10 пре-
подаватели по руски език, 3-ма по 
турски, 3-ма по гръцки и един по 
английски език, тоест аз. До мо-
мента, в който постъпих в кате-
драта, колегите идваха само за 
часовете си, тоест било е както 
във всички висши училища в Бъл-
гария. Но внезапно на посещение 
идва министърът на отбраната 
Добри Джуров, иска да посети ня-
какъв склад, но старшината го 
няма. И тогава се издава заповед 
всички във Военната академия, 
независимо каква длъжност из-
пълняват, да бъдат на работа по 
8 часа на ден. Тази заповед важи и 
до ден-днешен. 

В началото преподавах 
само на разузнавачи – две класни, 
а по-късно и на IT специалисти. На 
всички бях дал английски имена, 
защото не исках да зная на кого 
преподавам, особено на разузна-
вачите. Те също много се пазеха. 
Когато веднъж помолих офицер, 
мой ученик, да ми подържи една 

Владимир МАРИНОВ
преподавател по английски език (1980 – 2010)

английска книга, той отказа. Как 
може български офицер да дър-
жи капиталистическа книга?  Не 
си спомням от колко души беше 
едно класно. Всяка година беше 
различно, защото всяко класно 
се делеше на 3  езика – английски, 
гръцки и турски. 

Смятам, че климатът в 
катедрата беше добър, с изключе-
ние на една колежка, която дона-
сяше всичко на шефката. „Много е 
полезна“, казваше за нея шефката. 

Що се отнася до обучението 
на преподавателите, всяка година 
се организираше конференция на 
езиковите катедри от всички во-
енни вузове и изнасяхме доклади. 
Моите винаги бяха на тема мето-
дика на обучението по английски 
език. Веднъж за нас беше органи-
зиран курс в Софийския универси-
тет към катедра „Английска фи-
лология“. След промените съм бил 
на курсове във Великобритания в 
Университета в Ланкастър, два 
пъти в САЩ и в Канада. След 1989 г. 
съм бил също на курсове в София, 
Велико Търново и Шумен. Имам 
няколко материални награди за 
работата си в катедрата. 
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Имам обучаеми, с които и 
досега сме приятели. Най-яркият 
ми спомен не е приятен. В послед-
ните години преди промените 
имаше вече и контакти със за-
падни държави. Веднъж беше до-
шла британска военна делегация. 
Естествено, аз бях преводачът 
като единствен преподавател по 
английски език в катедрата. При-
състваха двама генерали от Воен-
ната академия. В края на срещата 
те пожелаха да имат Доктрина-
та на НАТО. Британският военен 
аташе (с 3 руски имена) обеща да 
им я осигури. Не след дълго бях по-
викан в Международния отдел на 
Министерството на отбраната, 

Работих във Военна ака-
демия „Раковски“ от октомври 
1973  г. до февруари 2003  г. Когато 
постъпих на работа, катедра-
та се наричаше „Чужди езици“ и 
беше подчинена на началника на 
факултета за квалификационни 
курсове и задочно обучение. Тога-
ва слушателите в Академията се 
обучаваха в 3 факултета: първи – 
оперативно-тактически; втори 
– политически и трети – факул-
тет на родовете войски. Кате-
дрите бяха подчинени директно 

където ме срещнаха с британския 
военен аташе. Той ми предаде ко-
пие от Доктрината на НАТО и ме 
попита с какво могат да помогнат 
за обучението по английски в кате-
драта. Аз споменах някои учебници 
и пособия. Похвалих се за тази сре-
ща във Военната академия. Бях за-
клеймен и заплют от всички като 
национален предател. Пристигна 
следовател от Отдел  8 и ме раз-
питва 8  часа. Слава Богу, единият 
от двамата генерали се застъпи за 
мен и ме наказаха само с мъмрене и 
без заплата 3 месеца. 

Моето послание към коле-
гите е: Продължавайте вашата 
благородна мисия!

доцент д-р Вера МАЛКОВА
преподавател по руски език (1973 – 2003)
ръководител на катедрата (1996 – 2003)

на командването на Военната 
академия, а след ликвидацията 
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на Втори факултет (политиче-
ския), приблизително в началото 
на 90-те години нашата катедра 
премина на подчинение на начал-
ника на Трети факултет (за-
дочно обучение и квалификация). 
Тогава беше въведена дисципли-
ната „Езикова култура и връзки 
със средствата за масова инфор-
мация“ и катедрата вече носеше 
названието „Чуждоезикова подго-
товка“.

Аз преподавах предимно 
руски език и епизодично англий-
ски – по заместване на колеги, от-
състващи по различни причини. 
В преподаването на руски език 
имаше един любопитен период, 
който продължи около 4  години. 
Ние преподавахме на слушатели-
те специализирана лексика с опе-
ративно-тактическа тематика, 
например „настъпление на полка 
в гориста планинска местност“, 
„оценка на противника“, „оценка 
на своите сили и средства“, „реше-
ние на командира“, „бойна заповед 
или разпореждане“ и други. Бях-
ме разработили съответните 
пособия с текстове, упражнения 
и задания за превод на оператив-
но-тактически задачи, но те бяха 
засекретени. Затова преподава-
телите по руски език трябваше 
всеки ден преди занятия да ги по-
лучават в куфари от секретната 
библиотека на Академията. Това 
странно положение бе отменено 

през 1985 г. от новоназначения на-
чалник на Военната академия ге-
нерал Недялков. Той обаче въведе 
работно време за преподаватели-
те от 8,00 до 17,00  часа, като ни 
лиши от възможността да рабо-
тим в библиотеки и да общуваме 
с колеги от други университети 
и институти.

Класните отделения на 
редовните слушатели и курсо-
вете обикновено включваха 10 
– 12 души, а нормативът за редо-
вен преподавател беше прибли-
зително 400 – 500  часа, които в 
действителност стигаха поня-
кога до 600  часа аудиторна зае-
тост. Освен редовните слушате-
ли и задочниците ние обучавахме 
офицери от Българската армия в 
интензивни курсове. Например 
всяка учебна година провеждах- 
ме по два шестмесечни курса по 
руски език с хорариум около 660 
по 2 = 1200 учебни часа, а колегите 
по турски и гръцки език водеха 
10-месечни курсове, всеки с хора-
риум около 1100  часа. От начало-
то на 90-те години започнаха да 
се преподават сърбохърватски и 
румънски език в курсове I и II ниво 
със същата интензивност.

Взаимоотношенията меж-
ду колегите в катедрата винаги 
бяха добри: редовно провеждахме 
катедрени съвети, където всеки 
преподавател се отчиташе за 
извършената работа през изтек- 
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лия месец – часовете по график, 
изработените учебни пособия и 
научно-методически материали. 
Всяка година преподавателите 
от нашата катедра пълноцен-
но участваха с доклади и научни 
съобщения в научно-методиче-
ските конференции на военни-
те учебни заведения в страната 
– съответно в София, Варна, Ве-
лико Търново, Долна Митропо-
лия и Шумен. Отбелязвахме за-
едно празниците – Нова година, 
8  март, юбилеи и други знамена-
телни събития в живота на ко-
легите. Понякога правехме изле-
ти на Витоша, а всяка година на 
12  декември празнувахме Деня на 
катедрата. Във всички меропри-
ятия постоянно участваха два-
ма преподаватели по гръцки език 
– офицери, които бяха в щата на 
катедра „Разузнаване“: полковник 
Владимир Мартинов и (тогава) 
майор Манол Манолов. Особено 
тесни приятелски отношения 
свързваха нашата катедра с коле-
гите от катедрите „ПВО“, „ВВС“ 
и „Психология“, с които неведнъж 
провеждахме общи мероприятия 
– отбелязване на забележителни 
дати, срещи с известни лично-
сти (писателя Николай Хайтов, 
историка Клавдия Заимова и др.).

До 1992 г. най-голямата по 
численост в катедрата ни беше 
групата на преподавателите по 
руски език. Когато започнах рабо-

та през 1973 г., тази група включ-
ваше Величка Методиева, Христо 
Йончев, Мария Дряновска, Тиха 
Николова, Галина Райчева, Емилия 
Грамчева, Мариета Стефанова и 
мен. През втората половина на 
70-те години и началото на 80-
те години колегите Методиева, 
Грамчева, Малкова и Йончев бяха 
на специализирани квалифика-
ционни курсове в Москва (Мос-
ковския държавен университет), 
а Мариета Стефанова издържа 
конкурсен изпит за аспиранту-
ра в Института по руски език 
„Пушкин“ в Москва, където впо-
следствие защити докторска 
дисертация. През годините бяха 
назначавани и други преподава-
тели, като това винаги ставаше 
след сериозен конкурс: Йорданка 
Некезова, Дора Касалийска, Галина 
Лилова и други, а последните пре-
подаватели по руски език, които 
останаха след пенсионирането 
ми през 2003 г., бяха Йорданка Не-
кезова и доцент д-р Дочка Гешева.

От началото на 90-те го-
дини броят на преподавателите 
по руски език беше рязко съкра-
тен, но се увеличи групата на 
преподавателите по английски 
език. Освен Владимир Маринов на 
работа постъпиха Грета Кере-
мидчиева, Снежана Маркова, Гали-
на Велева, Мария Стойчева, Дора 
Касалийска, Олга Сотирова, Таня 
Нечева, Вася Василева, Цветан 
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Пеневски, Цветомира Венкова, 
Анелия Христова, П. Пантелеев, 
Виолета Панева, В. Георгиева, Св. 
Кодинов. Всички щатни препода-
ватели по английски език и някои 
от временно назначените преми-
наха обучение в квалификацион-
ни курсове в чужбина, предимно 
в САЩ (Сан Антонио) и по-малко 
в Канада и Великобритания. Коле-
гите по немски език бяха изпра-
щани на квалификационни курсо-
ве в Германия, а преподавателите 
по френски – във Франция.

През 70-те и 80-те години на 
миналия век всяка година провеж-
дахме изпити за военни превода-
чи по английски, немски, френски, 
гръцки и турски език. Изпитите 
се състояха от 2 части – писмена 
и устна, като офицерите, които 
се бяха представили успешно, по-
лучаваха от Военната академия 
съответните удостоверения. 
От ноември 1997 г. нашата кате-
дра започна да провежда изпити 
по стандартизационното спора-
зумение STANAG  6001, като пре-
подавателите от всяка езикова 
група изработваха съответните 
тестове и изпитни задачи.

Най-незабравимите обу-
чаеми за мен останаха 3  класни 
отделения, с които работих през 
първите си години във Военната 
академия – 112-о класно (разузнава-
телно), 316-о (свързочници) и 319-о 
(ВВС). Освен това имах удоволст-

вието да преподавам руски език 
на удивително и уникално класно 
отделение 111-к (където „к“ озна-
чава „кубинско“). Всъщност това 
беше група от 5-има чилийци, кои-
то преди години бяха завършили 
Висшето военно училище „Васил 
Левски“ във Велико Търново. Любо-
питно е как са попаднали в стра-
ната ни: в съвсем млада възраст, 
едва 16 – 17-годишни, след военния 
преврат в Чили, група от около 
30 младежи е евакуирана в Бълга-
рия и завършва ВНВУ. След завърш-
ването ги изпращат в Куба, къде-
то служат в Кубинската армия. 
После част от тях са изпратени 
в Никарагуа, където участват 
във военни действия. И през 80-
те години петима от тази група 
са изпратени за обучение в наша-
та Военна академия. Бяха чудесни 
момчета – работливи, способни, 
добре владееха български език, а 
и в руския отбелязаха големи ус-
пехи. Бяха много сърдечни, музи-
кални, всички свиреха на китара и 
пееха прекрасно… 

През годините няколко пре-
подаватели от катедра „Чуждо-
езикова подготовка“ бяха удосто-
явани със званието „Отличник на 
МО“ (Методиева, Йончев, Грамче-
ва, Малкова), както и с грамоти и 
предметни награди. При пенсиони-
рането си през 2003 г. бях награде-
на от министъра на отбраната 
с орден „За вярна служба под зна-
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мената (сребърен)“. Но от профе-
сионална гледна точка най-пълно-
ценното и продуктивно време за 
мен бяха 1989 – 1990  г., когато ра-
ботех върху хабилитационния си 
труд „Лингвистични и методиче-
ски основи на учебен комплекс по 
руски език за обучение на военни 
специалисти във Военна академия  
„Г. С. Раковски“, който обобщава-
ше дългогодишната дейност на 
катедрата за разработване на 
основен учебник и учебни пособия 

по руски език по военни профили 
и специалности. Защитата на ха-
билитационния труд, за който 
впоследствие получих научното 
звание „доцент“, се състоя на раз-
ширено заседание на катедрата 
във Военната академия.

В заключение искам да по-
желая на всички колеги филолози 
здраве и щастие и да им напомня 
една мисъл на Сенека: DOCENDO 
DISCIMUS („Учим се чрез преподава-
не“ или By teaching, we learn)!

Постъпих във Военната 
академия през октомври 1992  г. и 
бях на работа в нея до декември 
2009 г. Началник по това време ни 
беше тюркологът професор Иван 
Добрев, точното название на ка-
тедрата сега не си спомням, все 
пак беше преди доста години. Пре-
подавах немски език, като освен 
него в Академията се изучаваха 
английски, френски, турски, гръц-
ки, сърбохърватски и руски език. 
Работното време беше от 8,30 до 
17,00  часа, а за норматива нямам 
ясен спомен. 

В началото преподавах на 
слушателите от Военната ака-
демия. В едно класно имаше меж-
ду 12 и 16  души, до 20 най-много. 
По-късно бяха организирани ин-

Гинка ГЕОРГИЕВА
преподавател по немски език (1992 – 2009)

тензивни курсове по чужди ези-
ци на различни нива. Първо ниво 
бе с продължителност 4  месеца, 
второ ниво – 3  месеца, и трето 
ниво – 2 месеца. Последният курс 
(трето ниво) бе специализирана 
военна лексика на немски език за 
напреднали обучаеми с много до-
бри познания по езика, които се 
подготвяха за участие в между-
народни мисии. 

Освен това с колегата про-
веждахме изпити за владеене на 
немски език по стандартите на 
НАТО – STANAG 6001 с материали, 
разработени от нас, както и с та-
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кива, които получавахме 
от Езиковия център на 
Бундесвера в град Хюрт, 
където бяхме минали 
курс на обучение за изгот-
вяне на изпитни матери-
али. 

В катедрата царе-
ше колегиална и приятел-
ска атмосфера, всички ко-
леги си помагахме, прекар-
вахме много време заедно 
както в работна, така и в 
неформална обстановка.

Ходила съм доста 
на различни обучения: 
6 пъти бях на курс за пре-
подаватели във висши во-
енни заведения в Езиковия 
център на Бундесвера в гр. 
Хюрт, Германия. Темите 
бяха най-разнообразни – от мето-
дика и дидактика на преподаване-
то на езика, странознание, през 
образователна и политическа 
система на ФРГ до изготвяне на 
изпитни материали по стандар-
та STANAG 6001 и специализирана 

 
Гинка Георгиева и 
Александър Кошелев, 
преподаватели по немски език 
от катедрата, заедно с колеги 
на обучение в Германия,  
2004 г.

военна лексика. Получавала съм 
неведнъж похвали и отличия за 
труда си. 

Моето послание към колеги-
те е: 

Бъдете все така всеотдай-
ни в работата си!
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Казвам се Магали Желе-
ва. Като дойдох в България през  
2000 г. бях на 27  години и име-
то ми беше Магали Рение. Аз съм 
французойка и идвам от Перпи-
нян, един малък град, който се на-
мира в Южна Франция на граница-
та с Испания, между Средиземно 
море и Пиренеите. Учила съм нем-
ска филология и преподаване на 
френски като чужд език. Започнах 
да работя във Военната академия 
през март 2001  г. и работих там 
до юни 2003 г.

Преподавах френски език, но 
имаше също часове по английски 
и немски. Спомням си, че чужди 
военни имаха часове по български 
език и преподавателката беше 
толкова мила, че ми позволяваше, 
когато нямах часове по френски, 
да уча български с тях. Така и се 
запознах с трима турски военни, с 
които още поддържаме връзка.

Работното ми време беше 
от 8 до 13,00  часа, като препода-
вах на военни – от лейтенант 
до полковник, предимно на мъже, 
много рядко на жени. Климатът 
беше добър. Добре се разбирахме с 
трите колежки, преподавателки 
по френски, както и с другите. 

Винаги ще си спомням това 
време! Аз бях млада, обичах пар-

Магали РЕНИЕ-ЖЕЛЕВА
преподавател по френски език (2001 – 2003)

ка на Академията и имах най-по-
слушните и мили курсисти, на 
които някога съм преподавала: 
те ми носеха кафе всяка сутрин, 
те ми помагаха, когато имах про-
блеми с моята кола или с българ-
ската администрация, те ме на-
учиха какво означава: „Ти си мой 
човек!“. Благодарение на тях мъ-
жът ми беше войник в София, а не 
в провинцията!!! 

Един ден темата на урока 
беше „Семейство и семейни отно-
шения“. Бях приготвила диалози 
с жени, мъже и деца, които се ка-
рат. Беше много забавно да видим 
как един полковник играе ролята 
на жената, един лейтенант – ро-
лята на мъжа, и един подполков- 
ник – ролята на дете! Колко забав-
но беше! 

Най-милият ми спомен е 
от световното първенство, ко-
гато мачовете се играха в Азия. В 
България ги излъчваха сутрин. В 
класната стая имаше телевизор 
и военните бяха изработили една 
антена. Една сутрин те ме помо-
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Урок по френски език, 2003 г.

лиха да включим телевизора за 
важен мач без звук, докато препо-
давах френски. Нали бях мила пре-
подавателка – съгласих се. Колко 
беше смешно, когато изведнъж, 
докато им обяснявах как се пише 

минало време на френски, всички 
станаха и извикаха „Ура! Гол!!!“.

Желая на колегите в Акаде-
мията толкова хубави моменти, 
колкото аз съм имала, когато пре-
подавах там!
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Постъпих на работа във 
Военната академия през 2003  г., 
а от 2005 до 2015  г. изпълнявах 
длъжността ръководител на ка-
тедра „Специализирана подготов-
ка по английски и френски език“ в 
департамент „Оперативна съв-
местимост“, по-късно катедра 
„Английски език“ в департамент 
„Езиково обучение“. 

Преподавателите по ан-
глийски език обучаваха кадрите 
на Министерството на отбра-
ната в две направления – слуша-
тели в магистърски програми и 
офицери и сержанти в интензив-
ни курсове за кадрите на Минис-
терството на отбраната. 

Особено важно стана обу-
чението по английски език след 
присъединяването на България 
към НАТО. От офицерите се изис-
кваше, както и сега, да имат до-
казано с изпит ниво по английски 
език. За това се използва Стан-
дартизационното споразумение 
STANAG 6001 на НАТО, което осигу-
рява оперативна съвместимост 
на държавите – членки на НАТО.

Една от основните задачи 
на преподавателите по англий-

доцент Китка ТОНЧЕВА 
преподавател по английски език (2003 – 2018)

ръководител на катедра  
„Специализирана подготовка  

по английски и френски език“ (2005 – 2015)

ски език беше подготовка на слу-
шателите от Военна академия 
„Г. С. Раковски“ и на офицерски и 
сержантски кадри за полагане на 
този изпит. Преподавателите 
работеха всеотдайно за повиша-
ване на езиковото ниво на своите 
обучаеми. След всеки интензивен 
курс участниците се явяваха на 
изпит STANAG и обикновено по-
криваха изискванията за преми-
натото ниво, а понякога и по-ви-
соко. 

Основният учебник, по кой-
то подготвяхме слушателите в 
магистърските програми във Во-
енната академия и по-ниските 
нива на интензивните курсове, 
беше АLC (Американски езиков 
курс), а за по-високите нива сме се 
старали да осигурим подходящи 
и съвременни учебници, които 
да гарантират по-задълбочени 
теоретични и практически зна-
ния – Headway Upper-intermediate, 
Advanced, Straightforward и др. 
Мотивация за учене никога не е 
липсвала на нашите обучаеми и 
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доцент д-р Дочка ГЕШЕВА 
преподавател по руски и български език (2003 – 2017)

ръководител на катедрата (2006 – 2016)

успехите им ни носеха удовлет-
ворение.

Освен курсовете по общ 
и военен английски катедрата 
провеждаше редовно курсове по 
тактически и авиационен ан-
глийски език.

Активно участвахме в на-
учноизследователската работа 
на Академията с писмени и устни 
преводи на конференции и фору-
ми, с преводи на доклади, рецензии 
и материали за интернет стра-
ницата на Академията, както и с 
участия с доклади в конференции 
и езикови форуми. 

Преподаватели от кате-
драта участваха в екипите за 
разработване на програмите по 
английски език за различните 
нива по системата ALC, която бе 
основна за обучение по общ военен 
език на слушателите в Академия-
та и в интензивните курсове.

Преподавателският със-
тав в катедра „Английски език“ 

имаше възможност всяка година 
да повишава професионалната си 
квалификация в езикови курсове 
в Канада и в САЩ – в Езиковия ин-
ститут на отбраната (DLI), в Сан 
Антонио, Тексас. Всички препода-
ватели са участвали в повечето 
от курсовете там и са повишили 
квалификацията си. 

Отношенията в катедра-
та бяха приятелски и се базираха 
на доверие и взаимна помощ. Пре-
подавателите се чувстваха спо-
койни и уверени, защото знаеха и 
чувстваха добронамереността 
на колегите си и че ако се наложи, 
винаги ще се намери кой да помог-
не. Празнувахме заедно рождени-
те си дни и празничните поводи. 
Поздравявахме се с усмивка. 

Тези отношения ми липс-
ват най-много и желая от сърце 
на колегите да разчитат един на 
друг и да не пестят усмивките 
си. Те са от безплатните красиви 
неща.

През януари 2003 г. след ус-
пешен конкурс постъпих във Во-
енната академия и работих до 
юли 2017  г. Катедрата по това 
време беше в състава на факул-
тет „Командно-щабен“, в рамки-

те на който имаше специален 
отдел за повишаване на квали-
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фикацията. Началник на факул-
тета беше полковник Демирев. 
Аз преподавах български език на 
чуждестранни военнослужещи и 
руски език на български военно-
служещи. Чуждестранните спе-
циализанти варираха от 7 до 3-ма 
в едно класно. Българските воен-
нослужещи бяха до 8 души в едно 
класно. Изучаваха се още немски, 
френски, английски, турски, гръц-
ки, сръбски и румънски език. 

Работното време беше 
от 8,00 до 17,00 ч. Годишният ми 
норматив варираше от 600 до 
1100 часа в различните години. На-
учните ми степени и длъжности 

никога не са определяли нормати-
ва ми. Бях ръководител на кате-
драта два мандата, но никога не 
съм имала законноустановения 
норматив. При излизането на ка-
тедрата от факултет „Команд-
но-щабен“, където заради акаде-
мичните изисквания на Закона за 
висше образование (ЗВО) учебни-
те програми съдържаха лекции и 
упражнения, и влизането в депар-
тамент „Езиково обучение“ всич-
ки програми бяха преработени и 
съдържаха само упражнения. Това 
даде възможност на началници-
те на департамента да заобика-
лят и игнорират изискванията 

Урок по руски език с курс III ниво, 2016 г.
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на ЗВО както в кадрови, така и в 
учебно-методически план. Това 
влоши силно отношенията меж-
ду колегите, имаше опити за 
преследване и даже уволнение на 
тези, които имаха отрицателно 
отношение към нарушенията. 

Климатът беше колегиа-
лен в рамките на възможното, 
стремежът ми винаги е бил да 
има по-скоро професионални, от-
колкото личностно-емоционал-
ни и негативни отношения. За 
работата си в Академията имам 
юбилеен медал за заслуги към во-
енното образование, получен през 
2011 г., както и юбилейна грамота 
по случай 100-годишнината на 
Академията.

Сред обучаваните от нас 
офицери имаше много ученолюби-
ви, талантливи и възпитани кур-

систи, които с успехите си осмис-
ляха професионалната ми всеот-
дайност. Най-яркият ми спомен 
е от последния ми курс по руски 
език, единствен за ІІІ  ниво, който 
успях да организирам с помощта 
на съвестни и отговорни хора.

На днешните преподава-
тели в катедрата искам да кажа 
следното:

Скъпи колеги,
Преподавателят, по-добре 

учителят, е най-важната лич-
ност в живота на всеки човек след 
майка му. Учиш го на всичко нужно 
в живота със средствата на пре-
подаваната дисциплина. Езиково-
то обучение е велико средство за 
тази цел.

Нужни са много знания, все-
отдайност и безусловна любов. 
БЕЗУСЛОВНА!

Работих във Военната ака-
демия от 2000 до 2005  г., когато 
бе сформиран отдел „Разработва-
не и провеждане на тестове по 
английски език“ в Министерство-
то на отбраната. Впоследствие 
бях началник на сектор „Тестове 
по английски език“ в Министер-
ството на отбраната (2005 – 

Емилия НЕШЕВА 
преподавател по английски език (2000 – 2005)

началник на сектор „Тестове по английски език“  
в Министерството на отбраната (2005 – 2011)

2011) и държавен експерт в отдел 
„Образование и квалификация“, 
дирекция „Управление на човеш-
ките ресурси в отбраната“ на 
Министерството на отбраната 
(2011 – 2021), където отговарях за 
езиковото обучение на български-
те военнослужещи във Военната 
академия, висшите военни учи-
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лища и във военните формирова-
ния, в които се провежда обучение 
по английски език, както и за про-
веждането на изпитите за опре-
деляне на нивото на владеене на 
чужд език съгласно стандартиза-
ционното споразумение на НАТО 
– STANAG 6001.

Официално работното 
време в Академията беше от 8,30  
до 17,00  ч., но много често ми се 
налагаше вечер и през уикендите 
да придружавам като преводач 
групи чуждестранни военнослу-
жещи, които участваха в меж-
дународни учения и други меро-
приятия в Академията или в 

Министерството на отбраната. 
Не помня какъв точно е бил нор-
мативът за часове по това време, 
но знам, че винаги съм била анга-
жирана над изискваното и не съм 
имала „празен“ работен ден – или 
бях в час, или в комисия за изпит 
по английски, или превеждах в Ми-
нистерството на отбраната. 

Преподавах предимно на 
слушателите, които по това 
време имаха доста часове по ан-
глийски. Обучението им траеше 
две години и през първата изуча-
ваха усилено общ английски език, 
а през втората година – специа-
лизиран военен английски език в 
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зависимост от специалността 
на всяко отделно класно. Няколко 
години водех и вечерни курсове по 
английски език в Академията след 
17 ч., организирани от Министер-
ството на отбраната. Помня, че 
през 2004 г. бях наградена с ръчен 
дамски часовник.

По време на работата си 
във Военната академия съм била 
на обучения в чужбина: на курсо-
ве в САЩ (Лекланд), Босна и Хер-
цеговина (Сараево), Германия (Гар-
миш-Партенкирхен), Словения 
(Нова Горица), Унгария (Будапеща). 
В страната съм участвала редов-
но преди всяка изпитна сесия в 
нормиращите семинари, органи-
зирани от проекта „Английски за 
мирни цели“ на Британския съвет 
за преподаватели от комисии за 
провеждане на изпита съгласно 
STANAG 6001.

Помня всичките си обуча-
еми. И независимо че не пишех на 
всички шестици, повечето имат 
удостоверения STANAG за владее-
не на английски на високи нива.

А спомени много… Напри-

мер една сутрин слушател дой-
де с бонбони, за да почерпи в час, 
защото станал в 4,00  ч., за да си 
допише домашното по английски 
и видял, че се опитват да открад-
нат колата му. Предотвратил 
кражбата благодарение на дълго-
то домашно по английски и стро-
гата преподавателка!

Най-яркият ми спомен от 
онова време е колко се притесня-
вах да не се изложа и колко много 
се готвех за всеки час! Особено 
трудно ми беше, когато препо-
давах на всички слушатели от 
втори курс, които бяха от някол-
ко специалности и трябваше да 
уча военна терминология и на ан-
глийски, и на български език. 

Климатът в катедрата 
беше прекрасен. Работехме усърд-
но, без да пестим силите си, но 
умеехме и да се веселим.

Пожелавам на колегите от 
катедрата да бъдат здрави и да 
посрещат съвременните предиз-
викателства в професията с 
увереност, знания и компетент-
ност.
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Постъпих на работа във 
Военната академия след спече-
лен конкурс през ноември 1981  г. 
в конкуренция с 14 други кандида-
ти за преподавателското място 
по български език. След избора 
на Академичния съвет започ-
нах работа на 2  януари 1982  г., за 
да продължа до 2016  г. През тези 
34  години се формирах като спе-
циалист, защото това е процес, 
който започва, след като полу-
чим университетските си ди-
пломи. Много неща бяха нови за 
мен и главно – родният език да 
се преподава като чужд, аспект, 
който отсъстваше в обучение-
то по специалност „Българска 
филология“. Учебникът на Гини-
на и колектив от 1966   г., който 
беше използван до момента, пре-
повтаряше остаряла методика 
на училищното родноезиково 
обучение с морфологичен и син-
тактичен разбор. Дължа много 
в това отношение на партньор-
ството, което имах с временно 
назначената г-жа Цветанова – 
утвърден преподавател, рабо-
тила в Института за чуждес-
транни студенти (ИЧС), с която 
имахме прекрасни колегиални 
отношения и постоянно обсъж-

Татяна ПАНОВА 
старши преподавател по български език 

(1982 – 2016)

дахме проблемите си в учебния 
процес. Учебникът беше сменен с 
издание на ИЧС – система по ме-
тодиката на Хердер институт, 
където беше специализирала во-
дещата авторка Юлия Антоно-
ва. Тази система остана най-до-
брата за дълго време въпреки но-
вите аспекти в чуждоезиковата 
методика. Във Военната акаде-
мия се стремяхме да включваме 
нови учебни системи и на други 
колективи, но те по-малко съот-
ветстваха на нашите условия 
и цели. Що се отнася до допъл-
нителната квалификация, имах 
възможността да участвам в 
Института за чуждестранни 
студенти в кратък курс за за-
познаване с тяхната система 
още в началото на работата си 
като преподавател във Военна-
та академия. Воден компетент-
но и практически обосновано от 
авторката Юлия Антонова, кур-
сът беше за мен вратата за на-
влизане в областта на методи-
ката на чуждоезиковото обуче-
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ние. Останалото след това беше 
моя отговорност.

При постъпването ми 
нашата катедра носеше име-
то „Чужди езици“, което често 
предизвикваше закачки и пароди-
ране като „Зли езици“ от страна 
на колеги от други катедри. Бях-
ме единственият почти женски 
колектив основно от преподава-
тели по руски език. Наскоро бяха 
прекратили изучаването на нем-
ски и френски език във Военната 
академия, колегите бяха напусна-
ли и катедрата разполагаше само 
с един преподавател по английски 
език и с двама по турски език. Пре-
подавателката по гръцки език 
Стойна Пороманска (след напус-
кането ù на Военната академия 
стана професор и водещ препо-
давател в Нов български универ-
ситет) беше извън България, а 
гръцки език се водеше от офице-
ри – колеги от друга катедра. Аз 
се оказах първият специалист 
по български език, а моите първи 
обучаеми – съветски офицери. 

За климата в катедра „Зли 
езици“ „благоприятстваше“ об-
щата канцелария с разположени 
13  бюра – сегашното помещение 
на Военноисторическата библио-
тека. Естествени бяха проявите 
на взаимно раздразнение заради 
невъзможността да се съсредо-
точиш или заради това, че теле-
фонът звъни и прекалено често 

търсят младите колежки… Това 
бяха нормални взаимоотноше-
ния за преподавателски колек-
тив, натъпкан в едно помещение. 
Досадни бяха ежегодните обсъж-
дания на задължително подгот-
вяните доклади за методически-
те секции на военните вузове – 
една имитация на научноизследо-
вателска дейност, но събитието 
ставаше приятно заради пътува-
нето в друг град, срещите с колеги 
и приятелските вечери. 

Работното време беше до 
17  часа, а през летните месеци в 
общата, напечена от слънцето 
канцелария беше ад и една от 
колежките редовно си правеше 
„сиеста“ на два-три стола зад по-
следното бюро. Спасение за кра-
тък период беше възможност-
та да заявиш „библиотечен ден“ 
веднъж седмично, когато нямаш 
часове. Тези дни не само поражда-
ха напрежение между колегите 
– кой кога може да вземе такъв, 
но и се проверяваха от началника 
дали наистина си в библиотека-
та. Така и не се осмисли истина-
та, че преподавателската и из-
следователската дейност не са 
канцеларска работа с времетра-
ене от… до… 

Заедно, с взаимно разбиране 
и съпричастност, преживявахме 
месеците на продоволствената 
криза след промените през 1989 г. 
Проявявайки човещина и отчи-
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тайки личните проблеми на ко-
легите, в същата тази голяма 
канцелария разпределяхме и от-
читахме в специална тетрадка 
мляко, сирене, масло, сапуни, кои-
то командването на Военната 
академия беше успяло да осигури. 
Като контрапункт тук ще до-
бавя колективните „трапези“, 
които „си спретвахме“ за 14  де-
кември – тази дата беше уста-
новена като ден на създаване на 
катедрата и неин празник. От-
състваше кетъринг обслужва-
не, но присъстваше приятелска 
атмосфера и като фон – музика. 
Рождените дни на колегите също 
се отбелязваха и това е запазено 
и до днес.

Няколко години преди 
1989 г. катедрата вече имаше два-
ма хабилитирани преподаватели. 
Хабилитациите на доцент Вера 
Малкова и на доцент, а по-късно 
професор Иван Добрев станаха 
при подсилен състав на катедре-
ния съвет с външни преподавате-
ли. Затова и промените в държа-
вата се отразиха на катедрата 
от учебната 1990/1991 г. в няколко 
посоки: беше естествено едно от 
хабилитираните лица да поеме 
ръководството ù и това бе про-
фесор Иван Добрев, колективът 
се попълни с още преподаватели 
– по английски, немски и френски 
език, и бяхме „разквартирувани“ 
в стаи по двама или трима пре-

подаватели, които преподават 
един и същи език. Съставът се по-
пълни и с нови преподаватели по 
балканските езици. Лично за мен 
това добави приятното задълже-
ние да провеждам планирани 6-ча-
сови лекции в началото на всички 
курсове по българска граматика. 
Идеята на професор Добрев беше 
предизвикана от факта, че за бъл-
гарските офицери беше по-лесно 
да си припомнят граматически-
те термини на базата на българ-
ския език и краткото система-
тизиране на родния език да под-
помогне работата на преподава-
телите по чужд език.

Другата болна тема – си-
гурна съм и досега, беше годиш-
ният норматив на преподавате-
лите по чужд език, като това по-
стоянно се обсъждаше и на кате-
дрено, и на факултетно, и на ака-
демично ниво. И сега е пред очите 
ми голямото табло за месечното 
социалистическо съревнование 
в общата ни канцелария, на кое-
то често заемах първо или вто-
ро място заради натовареност 
от около 1000  часа годишно. Вед-
нъж дори изпратихме жалба от 
катедрата до Инспектората на 
Министерството на отбраната 
по повод броя планирани часове, 
а аз се подписах на първо място. 
В отговор получих от началника 
на Четвърти факултет, в чийто 
състав беше катедрата в момен-
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та: „Ако не ти харесва, напусни! 
Долу на портала чакат 20  души 
за твоето място!“.

С благодарност си спомням 
за колегиалното отношение и съ-
действие при работата с чужди-
те военнослужещи на много от 
началниците на факултетите, 
към които се числеше курсът по 
български език. Един от последни-
те началници на Политическия 
факултет – полковник Георги 
Димитров, доведе художници, с 
които реализирахме един чуде-
сен проект от табла за класната 
стая, където се обучаваха съвет-
ските офицери. Те често стояха 
пред таблата и се опитваха да 
осмислят едни от първите тек-
стове на български език, с които 
се срещаха. Дори един от тях на-
писа стихотворение, посветено 
на св. св. Кирил и Методий, отча-
ян от категорията членуване в 
българския език. 

Когато през 1996 г. приех-
ме първите натовски офицери за 
изучаване на български език, пол-
ковник Валери Рачев ни настани в 
командвания от него Генералща-
бен факултет в прекрасно обо-
рудваните помещения и посто-
янно ни съдействаше при нужда. 
Такава колегиална подкрепа имах-
ме след това и от полковник Дже-
лебов. След като преминахме към 
факултет „Командно-щабен“ и 
катедрата беше преименувана 

на „Български, руски и западни ези-
ци“, отново получавахме необхо-
димото внимание и съдействие 
от началниците му предвид в 
известна степен представител-
ните функции, които имаше  
курсът по български език за чуж-
дестранни военнослужещи. Гръц-
ките офицери през 1996  г. бяха 
първите натовски офицери за 
обучение по български език, а през 
1998 г. посрещнахме и турски офи-
цери с пристигането на техен 
преподавател по български език – 
офицер, който имаше задачата да 
си осигури материали за своята 
дейност в турското езиково учи-
лище. Въпреки известните опасе-
ния как съвместно ще работим 
с различните националности, в 
смесени групи, успяхме да създа-
дем добра атмосфера, преодоля-
вайки някои традиционни бал-
кански настроения. Последваха 
офицери от Франция, Германия, 
Румъния, след 2009 г. – от Китай, 
а през 2010 г. приехме за обучение 
и единствения до момента виет-
намски офицер. Удоволствие е да 
срещнеш след време отново свои-
те момчета, с които всекидневно 
бавно си се придвижвал напред в 
овладяването на езика и те са спо-
деляли с теб своите радости и 
лични преживявания; да вдигнеш 
телефона и да чуеш: „Госпожо, аз 
отново съм в България. Ще бъда 
един мандат помощник на нашия 
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аташе или аташе… Имам да ви 
разказвам…“. Или прекрасните и 
сериозни разговори – като говор-
ни упражнения в часовете, воде-
ни с чилийските офицери, дошли 
отново в България за обучение, за-
вършили преди години Аспарухов-
ския випуск на военния универси-
тет във Велико Търново, а преди 
това и средно образование в СССР 
след бягството си от режима на 
Пиночет. С доцент Вера Малко-
ва, която водеше часовете им по 
руски език, имахме истинска сла-
бост към тях и често обсъждах- 
ме помежду си тези разговори.

Една особено привлекателна 
част от обучението по български 
език бе аспектът странознание, 
който в края на курса получаваше 
реализация в провежданото дву-
седмично опознавателно пътува-
не из страната. Колегата военен 
историк Петко Йотов (по-късно 
директор на Военноисторическия 
музей) ръководеше пътуването 
със съветските офицери. След пре-
късване от няколко години на кур-
са по български език не беше лесно 
да се възстанови това пътуване, 
изискваха се добра организация и 
условия. В това отношение ис-
тинско разбиране и подкрепа ни 
оказа началникът на Военната 
академия генерал Атанас Запря-
нов, който се обоснова с опита си 
като военнослужещ, пребивавал 
служебно в други държави. 

Атмосферата, която из-
граждахме при работата си с 
чуждите военнослужещи, е образ 
и на Военна академия „Г. С. Раков-
ски“, и на България. Ще си позволя 
да изразя признателност и към 
генерал Аню Ангелов за неговата 
заинтересованост от нашата 
работа и нашите обучаеми и до-
като бе началник на Академия-
та, и при всяка случайна среща 
по-късно. От наша страна ние 
добавяхме към образа на Бълга-
рия впечатления и спомени от 
старите български столици, Тря-
вна, Пловдив, Габрово, „Етъра“, 
Рилския манастир, Мелник… При 
еднодневните практически заня-
тия извън София попълвахме мес-
тата в микробуса с пребиваващи-
те в други езикови курсове на Во-
енната академия азери, грузинци, 
французи и др. и съставяхме една 
приятелска многонационална ар-
мия. Особено успешни се оказваха 
в края на курса организираните 
спонтанно разговори с поканени 
водещи преподаватели от други 
катедри, които бяха много инте-
ресни и полезни за речевата дей-
ност. Удоволствие беше и за мен 
да бъда свидетел на професиона-
лизма на полковник Сево Явашчев 
– тогава началник на Центъра по 
военна история, когото няколко 
поредни години канех в часовете 
си за разговор, посветен на бал-
канската военна история. 
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Чудесен завършек на ра-
ботата бе скромният прием в 
Царските зали, на който чуж-
дите военнослужещи получа-
ваха дипломите си след края на  
курса. Те се вълнуваха, защото 
това ставаше в присъствието на 
военните аташета на съответ-
ните държави. Всички обучаеми 
подготвяха кратко слово на бъл-
гарски език, чувстваха се уважени 
от възможността да напишат 
на български език нещо кратко в 
специална книга на Академията, а 
представител на командването 
връчваше дипломите в присъст-
вието на ръководството на фа-
култета.

Както споменах вече, в ра-
ботата ни с чуждестранни воен-
нослужещи се получи прекъсване 
– всички съветски офицери, обу-
чаващи се във Военната академия, 
бяха отзовани в края на учебната 
1989/1990  г. Лекциите по езикова 
култура, които водех с новона-
значените преподаватели в Пе-
дагогическия курс – бъдещи коле-
ги и от Военната академия, и от 
военните училища, прераснаха 
от 1990/1991 г. в нова дисциплина 
„Речева култура и комуникация“ 
с практическа насоченост, ори-
ентирана към всички слушатели 
през втората година на обучение 
във Военната академия и към вре-
менните курсове. Много съботи 
и недели прекарах в национална-

та библиотека „Св.  св.  Кирил и 
Методий“ за подготовката на 
лекциите, в търсене на адекват-
ни подходи за симулиране на пуб-
лична комуникация в часовете 
за упражнения. От мен се изис-
кваше предвид аудиторията от 
неспециалисти да дозирам тео-
рията до ясни и аргументирани 
инструкции и правила за речеви 
действия. Изключително важно 
беше да се науча да предразпола-
гам офицерите така, че те са-
мите да желаят да изпълняват 
поставените задачи. За щастие, 
в Академията съществуваше все 
още структура, която подпома-
гаше технически учебния про-
цес и разполагах с т.нар. Видео- 
студио. Включихме в действие 
видеокамерата, преглеждахме 
видеозаписите и всеки от офице-
рите държеше неговата изява да 
бъде анализирана. Признавам, че 
често „нарушавахме дисциплина-
та“, като продължавахме и през 
междучасието. След ликвидиране 
на структурата за подпомагане 
на учебния процес бях поставена 
в ситуацията да вляза и в ролята 
на оператор. Трябваше и да обо-
рудваме помещение, в което да е 
възможно провеждането на уп-
ражненията и което да наподо-
бява условията на студио. „Изгра-
дихме“ студио от три гардероба, 
уплътнени с плюшени завеси в 
кабинет 116, а после и в кабинет 
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117 – залата, функционираща сега 
като книжарница на Военната 
академия, създадохме обстановка 
за възможни аудио- и видеозапи-
си. Самите обучаеми с желание се 
включваха в анализа и на своите 
изказвания, и на тези на своите 
колеги, бяха и критични, и само-
критични. За мен преподаването 
на тази дисциплина беше изклю-
чително интересна, творческа 
работа, която изключваше рути-
на или „теоретични монолози“. 

Тази учебна програма стана 
част и от едномесечните курсове 
за ПР-специалисти. С тях работа-
та също беше много интересна, 
защото някои от тях имаха вече 
опита да работят като психоло-
зи в армейска среда или бяха полу-
чили хуманитарно образование 
в гражданските университети. 
В един от тези курсове, който 
включваше и ПР-специалисти от 
Министерството на отбраната, 
си позволих да заявя, че в този пе-
риод е изключително важно Ми-
нистерството да побърза с орга-
низацията на действия по разви-
ване и кодификация на военната 
терминология. Бях свидетел как 
водещи преподаватели по военни 
дисциплини, които преработваха 
лекционния си фонд с оглед про-
мените във военната теория, се 
сблъскваха с терминологичните 
проблеми. Към този момент во-
енният подезик беше превзет от 

руска лексика и фразеологизми, 
чието значение в българския език 
беше съвсем различно. Единстве-
ният издаден дотогава военен 
терминологичен речник беше 
сбор от преведени, дори е по-точ-
но да се каже – пренесени руски 
военни термини от различни по 
тип съветски терминологични 
речници: академични с дефини-
ции, тълковни, преводни, дори 
речници, предназначени за начал-
но военно образование, които 
обясняват популярно понятия-
та… Отсъстваше научен подход 
в областта на военната терми-
нология. 

Споделих в лекцията си 
пред курсистите, че център на 
тази изключително важна и 
спешна дейност трябва да бъде 
Военната академия, където се 
поднася и реорганизира военна-
та теория. Полковник Ганчо Ка-
менарски и неговият началник – 
участници в курса, приеха идеята 
присърце и в Академията дойде 
заповед от Министерството на 
отбраната за съставяне на тер-
минологичен речник под ръковод-
ството на полковник Иван Симе-
онов, тогава заместник-началник 
по учебната и научната дейност. 
Направих контакт със секция 
„Терминознание“ към Институ-
та за български език на БАН и  
чл.-кор. Мария Попова – ръково-
дител на секцията, безкористно 
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прие ролята на консултант. Ние 
подготвихме речникова извадка 
с колегите, включени в колекти-
ва ни, от по 10 термина с осъвре-
менени дефиниции от всяка клю-
чова военна област, за да бъдат 
оценени като подход и методи-
ка при консултациите. За съжа-
ление, започнатото от нас дело 
беше прекратено. Причина беше 
прекалената заетост на колеги-
те в период, в който дейността 
по нормализация на терминоло-
гията се яви като допълнително 
натоварване точно на водещите 
специалисти, които едновремен-
но трябваше да пишат и новите 
си лекции, и да преподават. Кога-
то минаха няколко години, в лич-
ни разговори някои от колегите 
от групата са ми казвали: „Това, 
дето го започнахме тогава, беше 
много хубаво. Трябва да го продъл-
жим“. За съжаление, моментът 
беше пропуснат. Доколкото ми 
е известно, през последните го-
дини към Министерството на 
отбраната функционира терми-
нологична комисия, в която като 
терминолог е включен квалифи-
циран специалист – доцент д-р 
Валентина Георгиева. 

Съвместно с колегите от 
групата за техническо осигурява-
не на учебния процес създадохме 
съвместен продукт в годината, 
когато Военната академия отбе-
ляза 80 години от създаването си 

и тогавашният началник генерал 
Христо Христов ни възложи да 
направим филм за юбилея. Това 
беше свързано с изключителен 
ентусиазъм от страна на всички 
нас – безплатно, с максимално из-
ползване на свободното ни лично 
време. Филмът „8 десетилетия в 
служба на България“ беше по мой 
сценарий, текстът звучеше с гла-
са на една от младите служител-
ки във Видеоцентъра, включен 
беше обемен снимков и видеома-
териал от историята на Военна-
та академия от създаването ѝ до 
съвременността. Филмът беше 
излъчен на юбилейния патронен 
празник и след това често про-
жектиран пред гости при чужди 
посещения. Малко преди напуска-
нето ми на Военната академия 
полковник Станчев – ръководи-
тел на Центъра по военна исто-
рия, поиска да го види и да го оста-
ви като фонд на Центъра. За мен 
беше много приятно да чуя поло-
жителната му оценка за филма.

Трудно е да откроя най-яр-
кия спомен сред многото от кари-
ерата ми във Военната академия. 
Редували са се хубави с недотам 
хубави моменти, събития и сре-
щи с колеги и обучаеми, от кои-
то са ми останали и нагарчащи, 
и прекрасни спомени. За всеки от 
нас е важно да оценят работа-
та му. Затова и празниците, на 
които ръководството на Акаде-
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мията отличава работата ни с 
някаква награда или грамота, се 
запомнят. Разбира се, за мен като 
преподавател по български език 
подобни моменти най-често са 
се случвали около отбелязването 
на 24 май или на 1 ноември – праз-
никът на народните будители. 
През април 2011  г. по повод па-
тронния празник на Академията 
получих грамота от министъра 
на отбраната.

На нас, които вече не сме в 
катедрата, ни липсва напрегна-
тото ежедневие, постоянните 
трансформации, местенето от 
стая в стая, от една структура 

в друга… Това, което най-вече усе-
щам като липса, е отсъствието 
на срещите и разговорите в клас-
ната стая с обучаемите, които 
от друга страна са най-същест-
веното в обучението по език: да 
превърнеш изучаваната материя 
в средство за изразяване, за кому-
никация. Отдалечава се и възмож-
ността самият ти да се учиш 
постоянно от успехите и неуспе-
хите си. 

Желая на колегите да се рад-
ват на тази възможност – да гле-
даш на себе си отстрани и като 
на обект на учебния процес, а не 
само като субект. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

НАЗВАНИЯ НА КАТЕДРА „ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ“ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

1950 г. Иностранни езици
Чужди езици

1991 г. Езикова подготовка
Чуждоезикова подготовка

2000 г. Специализирана подготовка по английски  
и френски език
Балкански, западни и руски езици

2009 г. Департамент „Езиково обучение“ с две катедри: 
„Специализирана подготовка по английски език“ и 
„Български, руски и западни езици“ и Екип за сертифициране 
по английски език съгласно STANAG 6001

2018 г. Езиково обучение
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РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЕЗИКОВАТА КАТЕДРА

Катедра „Чужди езици“

професор Благой Мавров (1951 – 1952)
Надежда Андрова (1952 – 1953) 
доктор Величка Методиева (1953 – 1956)
София Бернатович (1956 – 1972)
Екатерина Ламбрева (1962)
доктор Величка Методиева (1972 – 1985)
доцент д-р Мариета Стефанова (1985 – 1986)
Йорданка Некезова (1987 – 1993)
професор д-р Иван Добрев (1993 – 1996)

Катедра „Езикова подготовка“

(„Български, руски и западни езици“)
доцент д-р Вера Малкова (1996 – 2003)
професор д-р Иван Добрев (2003 – 2006)
доцент д-р Дочка Гешева (2006 – 2016) 

Катедра „Специализирана подготовка по английски език“

Грета Керемидчиева (2001 – 2003) и директор 
на департамент „Езиково обучение“ (2004 – 2018)
доцент Китка Тончева (2003 – 2016) 

Катедра „Езиково обучение“

доцент д-р Валентина Георгиева (2018 г. и понастоящем)
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ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В КАТЕДРАТА

Английски език Радка Додова (1951 – 1956)
   Невена Радулова (1952 – 1956)
   Берислава Коларова (1956 – 1960)
   Стефанка Кметова (1960 – 1975)

Бойка Петкова (1975 – 1980)
Владимир Маринов (1980 – 2010)
Галина Велева (1989 – 1993)
Снежана Маркова (1990 – 2007)
Грета Керемидчиева (1991 и понастоящем)
Дора Касалийска (1991 г. и понастоящем)
Цветомира Венкова (1992 – 1995)
Цветан Пеневски (1992 – 1996)
Мария Стойчева (1992 – 1997)
Виолета Панева (1992 – 2010)
Олга Сотирова (1993 – 2005)
Жанет Нинова (1996 – 2000)
Вася Василева (1998 – 2012)
Илиана Милковска-Тошева (1998 – 2000)
Таня Нечева (1998 и понастоящем)
Свилена Дърова (1999 и понастоящем)
доктор Анелия Христова (1999 – 2005, 2018 и  
понастоящем)
Емилия Нешева (2000 – 2005)
Мария Златева (2001 – 2003)
Анна Гунчева (2002 – 2004)
Олга Маринова (2002 – 2004)
Свилена Георгиева (2002 – 2004)
Даниел Танев (2002 и понастоящем)
Лили Найденова (2003 – 2016)
Елена Атанасова (2003 – 2006)
доц. Китка Тончева (2004 – 2018)
Даниела Въчева (2004 и понастоящем)
Слави Митев (2005 – 2010)
Мариана Калицина (2005 – 2010)
доцент д-р Валентина Георгиева (2010  и понастоящем)
Юлиана Славчева (2012 и понастоящем)
Енчо Банов (2012 – 2020)
Мирела Марчева (2017 – 2018)
доктор Живко Христов (2018 и понастоящем)
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Диана Шопова (2018 – 2019)
Димитрия Кирякова (2019 – 2020)
Красимира Колева (2020 и понастоящем)
Иван Саралиев (2020 и понастоящем)

Български език Татяна Панова (1982 – 2016)
Жанет Цветанова (1984 – 1986) 
Мариана Дойчинова (1983 – 1990/2016)
Русанка Ляпова (2018 и  понастоящем)

Гръцки език  Кира Георгиева Рапопорт (1951 – 1953)
Въстан Чокоев (1953 – 1960)
професор д-р Стойна Пороманска (1971 – 1987)
Марин Маринов (1990 – 1996)
доктор Елена Толева (1996 – 2009)

Немски език  Никова (1951 – 1960) 
Мария Тошева (1960 – 1983)
доктор Александър Кошелев (1992 – 2011)
Гинка Георгиева (1992 – 2009)
Мариола Зяпкова (1994 – 2005)
Мариана Кацарова (1996 – 2005)

Румънски език Мариана Дойчинова (1990 – 1997)
Мариана Бахчеванова (1993 – 1996)

Руски език  Надежда Андрова (1950 – 1955)
Тиха Нашева-Николова (1950 – 1981) 
Георги Константинов Рапопорт (1950 – 1953)
Виктор Яшкин (1950 – 1955)
Петрана Кисьова (1950 – 1956)
Анета Георгиева (1950 – 1956)
доктор Величка Методиева (1952 – 1985)
Стефан Найденов (1953 – 1957)
Емилия Щърбова (1953 – 1956)
Йорданка Григорова (1954 – 1956)
София Бернатович (1956 – 1972)
Екатерина Ламбрева (1956 – 1962)
Радка Кръстева (1956 – 1958)
Клавдия Христензен (1956 – 1957)
Сребряна Ноева (1958 – 1962)
Мария Дряновска (1958 – 1978)
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Мария Александрова (1956 – 1958)
Тамара Милчева (1958 – 1959)
Христо Йончев (1958 – 1986)
доцент д-р Вера Малкова (1973 – 2003)
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КРАТКА ХРОНОЛОГИЯ

1912 г. Учредяване на Военната академия.
1915 г. Приети са първите офицери с „встъпителен екзамен“ по 

френски или немски език. Първите випуски се обучават от хонорувани 
преподаватели от Софийския университет.

1922 – 1944 г. Обучението на офицерите е с продължителност 
2 години (1942 – 1944) или 3 години (до 1942 г.). Офицерите от 
Генералщабния факултет изучават френски, немски, английски 
или италиански език (с хорариум 250 часа) и „съседен“ език по избор 
(с хорариум 150 часа). Офицерите от Интендантския факултет 
изучават западен език с хорариум 220 часа.

1945 – 1949 г. Учебният процес във Военната академия е 
възстановен с 3-годишен срок на обучение и се води по старите учебни 
програми. Въвежда се задължително изучаване на руски език.

1950 – 1956 г. Създадена е катедра „Иностранни езици“ с 15 
щатни преподаватели и преводачи. Срокът на обучение на офицерите 
обучаеми, наричани „слушатели“, е 2 години. Първият ръководител 
на катедрата е професор Благой Мавров. Слушателите от всички 
факултети и специалности изучават руски и западен език по избор.

1956 – 1978 г. Срокът на обучение на слушателите е 3 
години, затова и хорариумът по чужди езици нараства. Руският е 
задължителен за слушателите от всички специалности, преподават 
се немски, френски и всички балкански езици. Въвеждат се интензивни 
курсове. През 70-те години започва обучение по български език като 
чужд за чуждестранни военни специалисти от Йемен, Куба, Съветския 
съюз, Виетнам и др. 

1978 – 1989 г. Поради намаляване срока на обучение на 
слушателите на 2 години намалява броят на изучаваните езици. 
Преподават се само руски, турски, гръцки и английски език. 
Преподавателите от катедрата разработват учебен комплекс по 
руски език за специални цели. 

1989 – 1991 г. Възстановява се изучаването на английски език 
в редовните класни отделения и в интензивни курсове. Въвеждат 
се британски и американски учебни комплекси. Назначени са нови 
преподаватели по английски език.

1998 г. Създадена е катедра „Специализирана подготовка 
по английски и френски език“ към департамент „Оперативна 
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съвместимост“ със задача ускорено усвояване на работните 
езици на НАТО от военнослужещите в Българската армия. Започва 
разработване на материали, организиране и провеждане на изпити 
по всички преподавани във Военната академия езици съгласно 
стандартизационното споразумение на НАТО – STANAG 6001. 

Останалите езици (балканските, немски, руски и български за 
чужденци) остават в катедра „Езикова подготовка“ към факултет 
„Командно-щабен“. Преподавателите работят както с редовните 
слушатели, така и в интензивни езикови курсове. В курса по български 
език вече се обучават военнослужещи от страните – членки на НАТО.

2004 г. В департамент „Оперативна съвместимост“ е 
създадено ново звено – „Национален екип за разработване и провеждане 
на тестове по английски език“, като по този начин дейността по 
разработването и провеждането на изпитите по STANAG 6001 се 
отделя от преподавателската дейност.

2008 г. Катедрите „Български, руски и западни езици“ и 
„Специализирана подготовка по английски език“ се включват в 
структурата на новосформирания департамент „Езиково обучение“.

2011 г. Екипът за сертифициране по английски език влиза 
в състава на департамент „Езиково обучение“ със задачата да 
разработва и администрира изпити за определяне нивото на владеене 
на английски език съгласно изискванията на STANAG 6001.

2014 г. Прекратява се обучението по английски език на 
редовните слушатели от всички специалности и факултети. 
Департамент „Езиково обучение“ провежда интензивни курсове с 
различна продължителност по английски, френски и руски език, както 
и обучение на военнослужещи от Гърция, Германия, Китайската 
народна република, Република Турция, Република Северна Македония и 
други държави, с които България има двустранни спогодби за обучение.

2018 г. Възстановена е катедра „Езиково обучение“ в състава 
на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и 
квалификация“. Ръководител на катедрата е доцент д-р Валентина 
Георгиева.
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