Проект
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № ...
от .................. 2018 г.
за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на
военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с
Постановление № 84 на Министерския съвет от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г., изм. и доп., бр. 46 от 2011 г., бр. 36 и 99 от 2012 г.,
бр. 24 от 2013 г., бр. 8, 12 и 76 от 2014 г., бр. 40 от 2015 г., бр. 13, 35 и 96 от 2016
г., бр. 50 от 2017 г., доп., бр. 78 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
§ 1. В раздел ІІ „ДЛЪЖНОСТНО НИВО „А1”, т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА
ОФИЦЕРИ” се правят следните изменения:
а) в раздел „ПОДПОЛКОВНИК (КАПИТАН IІ РАНГ)”, на ред 30, в
колона 2, думите „Началник на сектор във военно окръжие І степен” се заменят
със „Заместник-началник на военно окръжие І степен, той и началник на сектор”,
в колона 3, кодът „2143 6030” се заменя с „2141 6030” и в колона 4, кариерните
полета „к2, к3, к4” се заличават.
б) в раздел „МАЙОР (КАПИТАН IІІ РАНГ)”, на ред 19, в колона 2,
думите „Началник на сектор във военно окръжие ІІ степен” се заменят със
„Заместник-началник на военно окръжие ІІ степен, той и началник на сектор” и в
колона 4, кариерните полета „к2, к3, к4” се заличават.
§ 2. В раздел ІІІ „ДЛЪЖНОСТНО НИВО „А2” се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ”:
а) в раздел „ПОЛКОВНИК (КАПИТАН I РАНГ)”:
аа) на ред 21, в колона 2, думите „военномедицински отряд за бързо
реагиране” се заменят с „модулни военномедицински формирования”;
бб) на ред 38, в колона 2, думите „военномедицински отряд за бързо
реагиране” се заменят с „модулни военномедицински формирования”.
б) в раздел „ПОДПОЛКОВНИК (КАПИТАН IІ РАНГ)”, на ред 38, в
колона 2, думите „военномедицински отряд за бързо реагиране” се заменят с
„модулни военномедицински формирования”.

в) в раздел „КАПИТАН (КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ)”:
аа) на ред 1, в колона 3, кодът „3122 4001” се заменя с „3122 5001”;
бб) на ред 4, в колона 3, кодът „3121 4004” се заменя с „3121 5004”;
вв) на ред 5, в колона 3, кодът „3121 4005” се заменя с „3121 5005”;
гг) на ред 6, в колона 3, кодът „3121 4006” се заменя с „3121 5006”;
дд) на ред 7, в колона 3, кодът „3124 4007” се заменя с „3124 5007”;
ее) на ред 8, в колона 3, кодът „3121 4008” се заменя с „3121 5008”;
жж) на ред 11, в колона 3, кодът „3122 4011” се заменя с „3122 5011”;
зз) на ред 12, в колона 3, кодът „3121 4012” се заменя с „3121 5012”;
ии) на ред 13, в колона 3, кодът „3124 4013” се заменя с „3124 5013”;
кк) на ред 17, в колона 3, кодът „3124 4017” се заменя с „3124 5017”;
лл) на ред 18, в колона 3, кодът „3123 4018” се заменя с „3123 5018”;
мм) на ред 19, в колона 3, кодът „3122 4019” се заменя с „3122 5019”;
нн) на ред 20, в колона 3, кодът „3122 4020” се заменя с „3122 5020”;
оо) на ред 21, в колона 3, кодът „3122 4021” се заменя с „3122 5021”;
пп) на ред 22, в колона 3, кодът „3124 4022” се заменя с „3124 5022”;
рр) на ред 25, в колона 3, кодът „3122 4025” се заменя с „3122 5025”;
сс) на ред 26, в колона 3, кодът „3121 4026” се заменя с „3121 5026”;
тт) на ред 27, в колона 3, кодът „3123 4027” се заменя с „3123 5027”;
уу) на ред 28, в колона 3, кодът „3123 4028” се заменя с „3123 5028”;
фф) на ред 29, в колона 3, кодът „3121 4029” се заменя с „3121 5029”;
хх) на ред 30, в колона 3, кодът „3123 4030” се заменя с „3123 5030”;
цц) на ред 31, в колона 3, кодът „3121 4031” се заменя с „3121 5031”;
чч) на ред 32, в колона 3, кодът „3124 4032” се заменя с „3124 5032”.
2. В т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)”, раздел
„СТАРШИ СЕРЖАНТ (ГЛАВЕН СТАРШИНА)” се създава ред 46:
46.

Младши медицинска сестра

3332 4046

п6

§ 3. В раздел V „ДЛЪЖНОСТНО НИВО „В” се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ”:
а) в раздел „ПОЛКОВНИК (КАПИТАН I РАНГ)”:
аа) на ред 6, в колона 2, след думите „бригадно командване” се поставя
запетая и се добавят думите „център за подготовка на специалисти, единен
център за начална подготовка”;
бб) на ред 16, в колона 2, след думите „бригадно командване” се поставя
запетая и се добавят думите „център за подготовка на специалисти, единен
център за начална подготовка”;
вв) на ред 18, в колона 2, думите „комуникационна и информационна

система” се заменят с „комуникационно-информационна система”;
гг) на ред 19, в колона 2, думите „център за подготовка на специалисти,
единен център за начална подготовка” се заличават;
дд) на ред 41, в колона 2, след думите „бригадно командване” се поставя
запетая и се добавят думите „център за подготовка на специалисти, единен
център за начална подготовка”;
ее) създава се ред 55:
55.

Заместник-началник на военен команден център,
център за осигуряване

5154 7055

к1

б) в раздел „ПОДПОЛКОВНИК (КАПИТАН IІ РАНГ)”:
aa) на ред 7, в колона 2, думите „единен център за начална подготовка” се
заличават;
бб) на ред 9, в колона 2, думите „център за подготовка на специалисти” се
заличават;
вв) на ред 32, в колона 2, думите „Заместник-началник на център за
осигуряване” се заменят със „Заместник-началник по ... на център за
осигуряване”, в колона 3, кодът „5142 6032” се заменя с „5141 6032” и в колона
4, кариерните полета „к2, к4” се заличават;
гг) на ред 35, в колона 2, след думите „бригадно командване” се поставя
запетая и се добавят думите „център за подготовка на специалисти, единен
център за начална подготовка”;
дд) на ред 63, в колона 2, след думите „бригадно командване” се поставя
запетая и се добавят думите „център за подготовка на специалисти, единен
център за начална подготовка” и в колона 4, кариерните полета „к2, к3, к4” се
заличават;
ее) на ред 64, в колона 2, след думите „бригадно командване” се поставя
запетая и се добавят думите „център за подготовка на специалисти, единен
център за начална подготовка”;
жж) на ред 87, в колона 2, думите „единен център за начална подготовка”
се заличават;
зз) на ред 93, в колона 2, думите „център за подготовка на специалисти” се
заличават;
ии) на ред 108, в колона 2, след думите „бригадно командване” се поставя
запетая и се добавят думите „център за подготовка на специалисти, единен
център за начална подготовка” и в колона 4, кариерните полета „к2, к3, к4” се
заличават;
кк) на ред 121, в колона 2, думите „център за подготовка на специалисти,
единен център за начална подготовка” се заличават и в колона 4, кариерното
поле „к2” се заличава;
лл) на ред 124, в колона 2, след думата „Началник” се добавя „(командир)”
и в колона 4, кариерните полета „к2, к3, к4” се заличават;

мм) създава се ред 131:
131.

Командир на корабен отряд

5141 6131

к1

в) в раздел „МАЙОР (КАПИТАН IІІ РАНГ)”:
аа) на ред 5, в колона 2, след думата „Дивизионен” се добавя „(отряден)”;
бб) на ред 97, в колона 2, след думите „бригадно командване” се поставя
запетая и се добавят думите „център за подготовка на специалисти, единен
център за начална подготовка”;
вв) на ред 100, в колона 2, думите „център за подготовка на специалисти,
единен център за начална подготовка” се заличават;
гг) на ред 109, в колона 2, след думите „бригадно командване” се поставя
запетая и се добавят думите „център за подготовка на специалисти, единен
център за начална подготовка”;
дд) на ред 130, в колона 2, след думите „Стационарна КИС” се поставя
запетая и се добавят думите „бригадно командване, център за подготовка на
специалисти, единен център за начална подготовка”;
ее) на ред 173, в колона 2, след думите „военновъздушна учебна база” се
поставя запетая и се добавят думите „център за подготовка на специалисти,
единен център за начална подготовка”;
жж) на ред 187, в колона 2, след думата „Дивизионен” се добавя
„(отряден)”;
зз) на ред 188, в колона 2, след думата „Дивизионен” се добавя
„(отряден)”;
ии) на ред 189, в колона 2, след думата „Дивизионен” се добавя
„(отряден)”;
кк) на ред 211, в колона 2, след думата „дивизионен” се добавя
„(отряден)”;
лл) ред 222 се заличава;
мм) създават се редове 232 и 233:
232.
233.

Офицер по връзки с обществеността в бригадно
командване, център за подготовка на специалисти,
единен център за начална подготовка
Помощник-началник на сектор (център) във
военногеографска служба

5132 5232

к5

5131 4233

г) в раздел „КАПИТАН (КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ)”:
аа) на ред 9, в колона 2, след думите „бригадно командване” се поставя
запетая и се добавят думите „център за подготовка на специалисти, единен
център за начална подготовка”;
бб) на ред 10, в колона 2, след думaта „полк” се поставя запетая и се
добавят думите „база за съхранение на въоръжение и техника и подготовка на
резервисти”;

вв) на ред 70, в колона 2, думите „Заместник-началник на център
„Логистика” в национален военен учебен комплекс” се заменят със „Заместникначалник на център за поддръжка на конвои”;
гг) на ред 160, в колона 2, след думите „бригадно командване” се поставя
запетая и се добавят думите „център за подготовка на специалисти, единен
център за начална подготовка”;
дд) на ред 161, в колона 2, думите „център за подготовка на специалисти,
единен център за начална подготовка” се заличават;
ее) на ред 176, в колона 2, думите „център за подготовка на специалисти”
се заличават;
жж) на ред 183, в колона 2, думите „център за подготовка на специалисти,
единен център за начална подготовка” се заличават;
зз) на ред 273, в колона 2, след думите „военновъздушна учебна база” се
поставя запетая и се добавят думите „център за подготовка на специалисти,
единен център за начална подготовка”;
ии) създават се редове 360 и 361:
360.
361

Офицер по връзки с обществеността в полк, база за
съхранение на въоръжение и техника и подготовка
на резервисти
Офицер по безопасност на полетите в отделна
морска вертолетна авиобаза – ВМС

5123 4360
5121 4360

2. В т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)”:
а) в раздел „СТАРШИНА (МИЧМАН)”:
аа) на ред 4, в колона 2, след думите „бригадно командване” се поставя
запетая и се добавят думите „център за подготовка на специалисти, единен
център за начална подготовка”;
бб) на ред 5, в колона 2, думите „център за подготовка на специалисти” се
заличават;
вв) на ред 43, в колона 2, след думите „бригадно командване” се поставя
запетая и се добавят думите „център за подготовка на специалисти, единен
център за начална подготовка” и в колона 4, пред професионалната област „п2”
се добавя „п1” и се поставя запетая.
б) в раздел „СТАРШИ СЕРЖАНТ (ГЛАВЕН СТАРШИНА)”:
аа) на ред 26, в колона 2, думите „център за подготовка на специалисти,
единен център за начална подготовка” се заличават;
бб) създават се редове 249 и 250:
249.

Старши мерач-оператор (за БМП-1)

7333 3249

п1

250.

Старши механик-водач (за БМП-1)

7333 3250

п1

3. В т. 4 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ (МАТРОСИ), раздел „РЕДНИК
(МАТРОС) - 3-ти КЛАС се създава ред 325:
325.

Младши мерач-оператор

8431 1325

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Необходимите средства за изпълнение на постановлението се
осигуряват в рамките на бюджета на Министерството на отбраната за
съответната година.
§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на
отбраната.
§ 6. Постановлението влиза в сила от 01.07.2018 г.

МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ
БОЙКО БОРИСОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ВЕСЕЛИН ДАКОВ

ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА
АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ПРАВНО - НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ В ОТБРАНАТА” - МО
КЛИМЕНТИНА ДЕНЕВА-ВЪРБАНОВА

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
ОТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ
РЕД И СИГУРНОСТТА И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ
ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение
на
Класификатора
на
длъжностите
на
военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската
армия, приет с Постановление № 84 на Министерския съвет от 26
април 2010 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия, приет с Постановление на Министерския съвет № 84 от 26
април 2010 г.
В изпълнение на чл. 24, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, с Постановление на Министерския съвет № 84 от 26 април
2010 г. е приет Класификатор на длъжностите на военнослужещите в
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия.
С Постановление на Министерския съвет № 382/30.12.2015 г. е приет План
за развитие на въоръжените сили до 2020 г. (обн. ДВ, бр. 3/12.01.2016 г.), в
изпълнение на който от 01.07.2018 г. следва да се реорганизират военни
формирования от състава на Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната.
С настоящия проект на Постановление за изменение и допълнение на
Класификатора се предлагат промени по смисъла на чл. 24, ал. 2 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България, основно свързани с

осигуряване на необходимите длъжности за военнослужещи по степени в
обхвата на военните звания в посочените структури.
Променя се минималното изискване за образователен ценз от
„бакалавър” на „магистър” на военнослужещите лекари, притежаващи
младши офицерски звания, което се обуславя от факта, че след
завършването им на пълния курс на обучение по специалност „медицина”,
получават професионална квалификация „магистър-лекар” и придобиват
образователно-квалификационна степен „магистър”.
Във връзка с реорганизирането на Военен команден център и Център за
осигуряване на Съвместното командване на силите, Център за подготовка на
специалисти и Единен център за начална подготовка на Сухопътните войски се
добавят и променят длъжности, като се приравняват изискванията за военно
звание в съответствие с аналогични структури от въоръжените сили с ранг на
„бригада (база) тип „Б”, съгласно Плана за развитие на въоръжените сили до
2020 г. и същите се уреждат в съответствие на функционалните връзки и
взаимоотношения и правилата на ръководство и контрол между структурните
звена.
Разкриват се специфични длъжности за сержанти и войници от
Военномедицинска академия и Сухопътните войски, с което се осигурява
възможност за заемането им чрез конкурс от граждански лица и кариерно
развитие в обхвата на кариерната/професионалната област за попълване на
некомплекта във въоръжените сили.
За осигуряване изпълнението на приетите Цели за способностите 2017 в
декларираните формирования за участие в колективната отбрана на НАТО се
променят наименования на длъжности в Съвместното командване на силите.
Проектът на постановление не оказва пряко и/или косвено въздействие
върху държавния бюджет.
С проекта на нормативния акт са проведени обществени консултации в 14дневен срок, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове.
Изменението и допълнението на Класификатора на длъжностите на
военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, следва да се
изпълни в най-кратък срок с оглед своевременното комплектуване и повишаване
на отбранителните способности на формированията и структурите от
въоръжените сили на Република България, отчитайки стартегическата среда на
сигурност.
С проекта на акт на Министерския съвет не се транспонират актове на ЕС,
поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското
право.
При изпълнението на процедурата по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните
актове не са постъпили предложения по проекта.
Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, докладът и
проектът на постановление са съгласувани със заинтересованите министерства и
ведомства, съгласно приложената справка.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам
Министерският съвет да приеме проект на Постановление за изменение и
допълнение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия, приет с Постановление № 84 на
Министерския съвет от 26 април 2010 г.
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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които
обосновават нормативната промяна.

В изпълнение на чл. 24, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, с Постановление на Министерския съвет № 84/26.04.2010 г. е приет
Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия,
включващ в състава си 2180 длъжности за военнослужещи (1071 длъжности за офицери,
65 длъжности за офицерски кандидати, 499 длъжности за сержанти (старшини) и 545
длъжности за войници (матроси)).
Въз основа на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в
Министерството на отбраната (МО), структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната (СППМО) и Българската армия (БА) се изготвят и утвърждават длъжностните
разписания и щатове на МО, СППМО и БА.
Съгласно План за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с Постановление
на Министерския съвет № 382/30.12.2015 г., от 01.07.2018 година следва да се извършат
организационно-щатни промени на СППМО и на военни формирования от БА, като част
от тях преминават по нови длъжностни разписания.
1.2. Опишете какви са проблемите в приложението на съществуващото законодателство или
възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново. Посочете възможно ли е проблемът
да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа
и/или въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко
органа и др.)

В изпълнение на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г., в резултат на
организационно-щатни промени на базата на съществуващите структури, от 01.07.2018 г.
следва да се реорганизират единствени по рода си структури във въоръжените сили.
Действащият към момента Класификатор на длъжностите на военнослужещите в МО,
СППМО и БА не съдържа специфични длъжности за тях.
Също така, предвид факта, че всички лекари след завършване на пълния курс
на обучение по специалност „медицина”, получават професионална квалификация
„магистър-лекар” и придобиват образователно-квалификационна степен „магистър”
се обуславя необходимостта от промяна на минималното изискване за
образователен ценз на военнослужещите лекари притежаващи младши офицерски
звания от „бакалавър” на „магистър”.
Във връзка с реорганизирането на Военен команден център и Център за осигуряване
на Съвместното командване на силите, Център за подготовка на специалисти и Единен
център за начална подготовка на Сухопътните войски се добавят и променят длъжности,
като се приравняват изискванията за военно звание в съответствие с аналогични
структури от въоръжените сили с ранг на „бригада (база) тип „Б””, съгласно Плана за
развитие на въоръжените сили до 2020 г. и същите се уреждат в съответствие на
функционалните връзки и взаимоотношения и правилата на ръководство и контрол
между структурните звена.
С цел своевременното комплектуване на специфични длъжности за военнослужещи
от Военномедицинска академия (сержантски длъжности за медицински персонал) и
Сухопътните войски (офицерски длъжности за юристи), се осигурява възможност за
заемането им чрез конкурс от граждански лица и осигуряване на възможност за кариерно
развитие в обхвата на кариерната/професионалната област.
За осигуряване изпълнението на приетите Цели за способностите 2017 в
декларираните формирования за участие в колективната отбрана на НАТО се
променят наименования на длъжности в Съвместното командване на силите.
Описаните проблеми не могат да бъдат решени в рамките на съществуващото
законодателство и/или въвеждане на нови технологични възможности.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на
политиката и какви са резултатите от тях?

Извършеният анализ по прилагането на Класификатора на длъжностите на
военнослужещите в МО, СППМО и БА показва, че използването му е в съответствие със
сега действащата структура на въоръжените сили, но не са предвидени длъжности за
реорганизиращите се формирования.
Не са извършвани последващи оценки на въздействието на Класификатора на
длъжностите на военнослужещите в МО, СППМО и БА.
2. Цели:
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и измерим начин и график
(ако е приложимо) за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа
рамка?

Целта на нормативната промяна е допълване с 10 нови длъжности (6 длъжности за
офицери, 3 длъжности за сержанти (старшини) и 1 длъжност за войници (матроси)) и
промяна на 67 действащи такива (63 длъжности за офицери и 4 длъжности за сержанти
(старшини)) в Класификатора на длъжностите на военнослужещите в МО, СППМО и БА
за осигуряване развитието на въоръжените сили до 2020 година с балансирани
способности за изпълнение на целия спектър от задачи, породени от очакваните
сценарии и анализи за развитие на военностратегическата среда на сигурност.

3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще
окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени
организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).

В рамките на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия потенциално ще бъдат засегнати 77
длъжности за военнослужещи в 36 структури/формирования.
4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна
на държавата, включително и варианта „без действие“.

Предвид строгата специфичност и уникалност на Класификатора на длъжностите на
военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия и нормативно определения процес при
организационно-щатното изграждане на въоръжените сили, няма възможност за
дефиниране на междинен трети вариант.
1. Без изменение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия.
2. Приемане на ПМС за изменение и допълнение на Класификатора на
длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с Постановление №
84 на Министерския съвет от 2010 г.
5. Негативни въздействия:
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически,
социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи
(негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни, и кои да
са значителни.

При вариант 1. Без изменение на Класификатора на длъжностите на
военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия:
Без преки икономически, екологически, социални или финансови негативни
последици за идентифицираните заинтересовани страни - Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.
Ще се намали потенциала на въоръжените сили по поддържане и развитие на
съществуващи способности, изграждане и развитие на нови способности и създаване на
условия за развитие на основата на съществуващия крехък баланс между необходими
способности и налични ресурси (на база изменени и допълнени длъжности - до 3,53 %).
При вариант 2. Приемане на ПМС за изменение и допълнение на Класификатора
на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с
Постановление № 84 на Министерския съвет от 2010 г.
Без преки икономически, екологически, социални или финансови негативни
последици за идентифицираните заинтересовани страни - Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

6. Ползи:
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически,
социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от
вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират
с формулираните цели.

При вариант 1. Без изменение на Класификатора на длъжностите на
военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия.
При този вариант няма да настъпят положителни въздействия за идентифицираните
заинтересовани страни.
При вариант 2. Приемане на ПМС за изменение и допълнение на Класификатора
на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с
Постановление № 84 на Министерския съвет от 2010 г.
- гарантиране изпълнението на конституционните задължения на въоръжените сили
и осигуряване на адекватен принос към съюзническите операции;
- развитие на интегрирана система за ефективно управление на отбраната, с
потенциал за гъвкавост, планиране и ефективно реагиране;
- поддържане и развитие на съществуващи способности, изграждане и развитие на
нови способности и създаване на условия за развитие на въоръжените сили;
- постигане на баланс между необходими способности и налични ресурси;
- адекватност на динамичния и бързо променящ се характер на стратегическата
среда на сигурност.
Реализирането на предложените изменения и допълнения няма да доведат до
надхвърляне на финансовите средства заложени в отбранителните програми на
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия.
7. Потенциални рискове:
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на
съдебни спорове.

Не са идентифицирани възможни конкретни рискове от приемане на ПМС за
изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия, приет с Постановление № 84 на Министерския съвет от
2010 г.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
х Няма ефект
☐
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими
и услуги?
Няма да се създават нови регулаторни режими.
9. Създават ли се нови регистри?
Ако отговорът е „да“. Посочете колко и кои са те…

Не се създават нови регистри.

10. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):
☐ Актът засяга пряко МСП
х Актът не засяга МСП
☐
☐ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието:
☐ Да
х Не
☐
12. Обществени консултации:
Обобщете най-важните въпроси за неформалните обществени консултации в случай на извършване на
цялостна ОВ или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове; посочете
индикативен график за тяхното провеждането и видовете консултационни процедури.

Най – важните въпроси за обществената консултация са:
В1: Приемането на акта ще способства ли изпълнението на поставените задачи пред
въоръжените сили;
В2: Какви биха били последиците за военнослужещите от приемането или не на
предлагания проект на акт;
В3: Какви биха били последиците за въоръжените сили от приемането или не на
предлагания проект на акт.
Проектът на ПМС е съгласуван със заинтересованите страни - Министерството на
отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната. Предвижда се с проекта на нормативния акт да се проведат обществени
консултации в 14-дневен срок, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове.
Изменението и допълнението на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия, следва да се изпълни в най-кратък срок с оглед
своевременното комплектуване и повишаване на отбранителните способности на
формированията и структурите от въоръжените сили на Република България, отчитайки
предстоящите от 01.07.2018 г. организационно-щатни промени, съгласно Плана за
развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с ПМС № 382/30.12.2015 г.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от законодателството на ЕС.
☐ Да
х Не
☐
Моля, посочете изискванията за законодателството на ЕС, включително информацията по т. 8.1 и 8.2,
дали е извършена оценка на въздействието на ниво ЕС и я приложете (или връзка към източник).

14. Подпис на директор на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния
акт:
Име и длъжност: Людмил Михайлов – директор на дирекция „Управление на човешките
ресурси в отбраната” - МО
Дата: 29.05.2018 г.
Подпис:

РЕП УБ ЛИ КА БЪ Л ГА РИ Я

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
№……….………………….
……………………. 2018 г.

ДО
Г-Н АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ
ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА
На Ваш изх. № 20-26-24/29.05.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАСТАРДЖИЕВ,
Приложено

Ви

изпращам

становището

на

дирекция

„Модернизация

на

администрацията“ относно съгласуването на частична предварителната оценка на
въздействието на Постановление за изменение и допълнение на Класификатора на
длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с Постановление № 84 на
Министерския съвет от 2010 г.
Съгласуването се извършва на основание чл. 30г от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.

Приложение: становище на дирекция „Модернизация на администрацията“

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
/ВЕСЕЛИН ДАКОВ/

София, бул. „Дондуков” № 1, тел. централа: 02/ 940-29-99, факс: 02/ 981-81-70

РЕП УБ ЛИ КА БЪ Л ГА РИ Я

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията“
На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува без
препоръки постъпилата с Ваш № 20-26-24 от 29 май 2018 г. частична предварителна оценка
на въздействието на Постановление за изменение и допълнение на Класификатора на
длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с Постановление № 84 на
Министерския съвет от 2010 г.
Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна
оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с
преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации,
провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“
/П/
/КРАСИМИР БОЖАНОВ/

София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа: 02/ 940-29-99, факс: 02/ 981-81-70

