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Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
М И Н И С Т Е Р С К И
С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ … …

от ………… 2018 година

За изменение и допълнение на Постановление № 382 на Министерския
съвет от 30.12.2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.
(Обн., ДВ, бр. 3 от 2016 г., изм. и доп., бр. 58 и 96 от 2016 г., бр. 51 от 2017 г.).

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т

С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

§ 1. В приложение № 1 към чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел II. „Структура на въоръжените сили“, т.2. „Организационна
структура на въоръжените сили“:
a) в т. 2.1 „Съвместно командване на силите“, накрая се добавя текста:
„Съвместното командване на силите чрез Мобилната комуникационноинформационна система осигурява ангажиментите на Министерството на отбраната
към Националния мобилен модул по КИС (DCM-F).”.
б) в т. 2.7 „Структури на пряко подчинение на министъра на отбраната“, в
частта „Военномедицинска академия“, абзац трети думите „и Военномедицински
университет“ се заличават.
2. В раздел ІV. „Численост на въоръжените сили и разпределение на личния
състав по структури на силите“:
а) в абзац четвърти, числото „2018“ се заменя с „2020“, числото „29“ се заменя
с „30“ и числото „46“ се заменя с „45“;
б) в абзац „Относителният дял на числеността на Българската армия (БА) е
както следва:“ числото „10,7“ се заменя с „10,8“, числото „46,2“ се заменя с „49,1“,
числото „23,1“ се заменя с „24,2“ и числото „12,2“ се заменя с „13,1“.
3. В раздел ІХ. „Дислокация и инфраструктура“, абзац втори, числото “50 550“
се заменя с числото „37 540“ .
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§ 2. В приложение № 2 (поверително) към чл. 2 се правят изменения и
допълнения съгласно приложението (поверително).
Заключителни разпоредби
§ 3. В Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на
структури на пряко подчинение на министъра на отбраната (Обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г.,
изм. и доп., бр. 39 и 104 от 2011 г., бр. 50 и 92 от 2012 г., бр. 8, 55 и 76 от 2014 г., бр. 14,
37 и 94 от 2015 г., изм. и доп. бр. 42, 54, 58 и 96 от 2016 г. и доп., бр. 78 от 2017 г.) в
Приложение № 6 към чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. в т. 1 числото „3101“ се заменя с „3098“.
2. в т. 2 след думите „959 щатни бройки“ се поставя запетая и се добавя „към
01.07.2019 г. – 1009 щатни бройки”;
3. в т. 9 числото „305“ се заменя с „308“.
4. в т. 10 след думите „546 щатни бройки“ се поставя запетая и се добавя „към
01.07.2019 г. – 598 щатни бройки”;
5. в т. 11 след думите „267 щатни бройки“ се поставя запетая и се добавя „към
01.07.2019 г. – 283 щатни бройки”.
§ 4. В Правилника за устройството и дейността на Служба „Военна
информация“, приет с Постановление № 170 на Министерския съвет от 2016 г. (Обн.,
ДВ, бр. 54 от 2016 г.), , в Приложение № 3 (поверително) към чл. 51, ал. 1 се правят
изменения, съгласно приложението (поверително).
§ 5. 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”
КЛИМЕНТИНА ДЕНЕВА
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МОТИВИ
към проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Постановление № 382 на министерския съвет от 30.12.2015 г. за приемане на План за
развитие на въоръжените сили до 2020 г. (обн., дв, бр. 3 от 2016 г., изм. и доп., бр. 58 и 96
от 2016 г., бр. 51 от 2017 г.).

В съответствие със заложените в План за развитие на въоръжените сили до 2020 година
дейности, в Министерството на отбраната беше проведен Преглед на изпълнението на План
за развитие на въоръжените сили до 2020 година, имащ за цел да определи необходимостта
от реорганизиране на военните формирования през втория етап на действие на плана в
съответствие с неговата реализация, ресурсно осигуряване, изпълнението на
инвестиционните проекти за модернизация и темповете на освобождаване от излишни
имоти, имущества, въоръжения, техника и боеприпаси.
При извършването на
прегледа бяха отчетени: динамичния характер на
стратегическата среда на сигурност и тенденциите за нейното развитие; поетите политически
ангажименти за постепенно увеличаване на разходите за отбрана; планиращите сценарии;
необходимите отбранителни способности за гарантиране на суверенитета, сигурността и
независимостта на страната в рамките на колективната отбрана на НАТО, изпълнение на
ангажиментите към НАТО и ЕС и принос към националната сигурност в мирно време;
измененията в нормативната уредба.
В резултат на извършения преглед на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г.
(План 2020), отчитайки тенденциите в развитието на средата на сигурност, необходимостта
от развитие на нови способности в съответствие с пакет Цели за способности 2017, както и
извършения анализ и направените изводи от изпълнението на План 2020 през първия му етап
се налага реорганизиране на част от военните формирования, както и извършване промяна на
някой от планираните мероприятия и сроковете за тяхното изпълнение.
Реализирането на направените предложения за изменение и допълнение на План 2020,
ще осигурят изпълнение на ангажиментите на въоръжените сили произтичащи от
съществуващите способности и ще създадат условия за ефективно и ефикасно планиране
изграждането на способности в съответствие с динамиката на средата на сигурност,
националните приоритети, ангажиментите към НАТО и ЕС и ресурсното осигуряване.
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Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието
Институция:
отбраната

Министерство

акт:
Постановление
на Нормативен
Министерския съвет за изменение
допълнение на Постановление № 382
министерския съвет от 30.12.2015 г.
приемане на План за развитие
въоръжените сили до 2020 г.
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и
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За включване в законодателна/
Дата: 08.06.2018 г.
оперативна
програма
на
Министерския съвет за периода: Юни
2018 г.

Контакт за въпроси: полк. Цветомир Телефон: 02 9222506
НЕШЕВСКИ – началник на отдел
„Развитие на въоръжените сили“ в
дирекция „Стратегическо планиране“
– МО
1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които
обосновават нормативната промяна.

В изпълнение на чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, с Постановление на Министерския съвет № 382/30.12.2015 г. е
приет План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.
Планът за развитие на въоръжените сили до 2020 г. е предназначен да осигури
развитието на въоръжените сили до 2020 г. с балансирани способности по всички
компоненти за изпълнение на целия спектър от задачи, породени от очакваните сценарии
и анализи за развитие на военностратегическата среда на сигурност. Планът обхваща
основните дейности за развитие на ВС през периода 2016-2020 г., а в частта му за
изграждане на нови способности, модернизация и превъоръжаване и след 2020 г.
Развитието и реорганизирането на въоръжените сили е планирано да се извърши в
два основни етапа: от 2016 г. до 31 декември 2018 г. и от 2019 г. до 31 декември 2020 г.
През първия етап основните дейности за развитие на въоръжените сили са насочени към
стабилизиране на отбраната, а през втория към модернизация и преструктуриране.
В изпълнение на разпоредбите на Планът за развитие на въоръжените сили до 2020
г. (План 2020), през 2018 година беше проведен Преглед на неговото изпълнение. Целта
на Прегледа беше :
 да се анализира изпълнението на План 2020 през първия етап на неговото
действие;
 да се определи необходимостта от реорганизиране на военните
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формирования в съответствие с неговата реализация, ресурсно осигуряване,
изпълнението на инвестиционните проекти за модернизация и темповете на
освобождаване от излишни имоти, имущества, въоръжения, техника и боеприпаси.
В резултат на извършения през 2018 г. преглед на Плана 2020, направените анализи
и изводи от изпълнението му през първия му етап се налага необходимостта от
извършване на изменение и допълнение в планът.
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.)

При извършването на прегледа на План 2020 бяха отчетени: динамичния характер
на стратегическата среда на сигурност и тенденциите за нейното развитие; поетите
политически ангажименти за постепенно увеличаване на разходите за отбрана; прегледа
на планиращите сценарии; необходимите отбранителни способности за гарантиране на
суверенитета, сигурността и независимостта на страната в рамките на колективната
отбрана на НАТО, изпълнение на ангажиментите към НАТО и ЕС и принос към
националната сигурност в мирно време; измененията в нормативната уредба.
Направения анализ на първия етап на изпълнението на планът показа, че
набелязаните цели по развитието на въоръжените сили в по-голямата си степен са
постигнати. Въоръжените сили изпълняват конституционните си задължения, но с
редица затруднения и риск за хората, свързани с финансов недостиг, некомплекта от
личен състав и състоянието на въоръжението и бойната техника.
Ролята, мисиите и задачите на въоръжените сили са адекватни на тенденциите в
развитието на средата на сигурност и характера на предизвикателствата, рисковете и
заплахите. Планираните за изграждане отбранителни способности ще осигурят
изпълнението им.
Планираните мероприятия през първия етап по организационното изграждане на
въоръжените сили са изпълнени в съответствие със заложените параметри и са основа за
по-нататъшното реализиране на План 2020. Постигната е относителна стабилност на
въоръжените сили във функционално и структурно отношение.
Системата за разработване, преглед и актуализиране на националните концептуални
и доктринални документи в областта на отбраната и въоръжените сили функционира
устойчиво и гъвкаво, което позволява своевременното им актуализиране и
хармонизиране в съответствие с промените в средата на сигурност, стратегическите
национални и съюзни документи.
Тенденциите в развитието на средата на сигурност, необходимостта от развитие на
нови способности в съответствие с пакет Цели за способности 2017 (ЦС 2017) и
резултатите от изпълнението на План 2020 през първия му етап очертаха необходимостта
от промяна на част от планираните мероприятия и сроковете за тяхното изпълнение.
Реализирането на направените предложения за изменение и допълнение на План
2020, ще осигурят изпълнение на ангажиментите на въоръжените сили произтичащи от
съществуващите способности и ще създадат условия за ефективно и ефикасно планиране
изграждането на способности в съответствие с динамиката на средата на сигурност,
националните приоритети, ангажиментите към НАТО и ЕС и ресурсното осигуряване.
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Изпълнението на постановлението няма да окаже пряко или косвено въздействие
върху държавния бюджет. Предвиденото оптимизиране на структурата на въоръжените
сили се осигурява в рамките на бюджета на Министерството на отбраната за съответната
година.
Реализиране на заложените в Плана мероприятията за 2020 година, както и
числеността на въоръжените сили, ще се извърши с отчитане на резултатите от
планирания през 2019 година на Преглед на отбраната.
Числеността на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната освен
в План 2020 е определена в Постановление на Министерския съвет № 54/01.04.2010 г. за
приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на
структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, както и в Постановление на
Министерския съвет № 170/11.07.2016 г. за приемане на Правилник за устройството и
дейността на служба "Военна информация" и Класификатор на длъжностите в служба
"Военна информация", което налага извършване на тяхното изменение и допълнение.
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?

Не са извършвани последващи оценки на въздействието на Плана за развитие на
въоръжените сили до 2020 г.
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 на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020
г. и релевантните нормативни документи е 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.
Конкретните параметри които дават измеримост на предложените промени в План
2020 са заложени в приложението към проекта на Постановлението за изменение и
допълнение на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с Постановление
№ 382 на Министерския съвет от 2015 г. и представляват класифицирана информация.
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.).

- Министерство на отбраната;
- Структури на пряко подчинение на министъра на отбраната;
- Българска армия.
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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 Плана за развитие на въоръжените
сили до 2020 г., както и нормативно определения процес по развитието на въоръжените
сили, не съществува възможност за дефиниране на междинен трети вариант.
1. Без изменение на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г. и
релевантните нормативни документи.
2. Приемане на ПМС за изменение и допълнение на Плана за развитие на
въоръжените сили до 2020 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 Плана за развитие на въоръжените сили до 2020
г. и релевантните нормативни документи:
В условията на променената среда на сигурност и степента на рисковете и заплахите
(хибридна война, охрана на държавната граница, и съдействие на органите за
сигурност в борбата им срещу разпространяване на оръжия за масово унищожение,
незаконен трафик на оръжие и международен тероризъм), този вариант ще доведе до
загубване или намаляне на придобитите отбранителни способности в национален мащаб.
Ще се намали потенциала на въоръжените сили по поддържане и развитие на
съществуващи способности, изграждане и развитие на нови способности в съответствие с
пакет Цели за способности 2017 (ЦС 2017) и създаване на условия за нарушаване на
съществуващия крехък баланс между необходими способности и налични ресурси.
Ще се наложат допълнителни компромиси при изпълнение на поетите съюзни
ангажименти. Варианта увеличава дефицита от способности на въоръжените сили за
подпомагане на държавни органи, организации и местни власти за предотвратяване и
преодоляване на последствията от терористични атаки, природни бедствия, екологични и
индустриални катастрофи и др.
При вариант 2. Приемане на ПМС за изменение и допълнение на Плана за
развитие на въоръжените сили до 2020 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
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вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират
с формулираните цели.

При вариант 1. Без изменение на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020
г. и релевантните нормативни документи.
При този вариант няма да настъпят положителни въздействия за идентифицираните
заинтересовани страни.
При вариант 2. Приемане на ПМС за изменение и допълнение на Плана за
развитие на въоръжените сили до 2020 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 от пакет ЦС 2017 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, както и приближаването на зони на нестабилност до нашите граници;
7. Потенциални рискове:
Посочете възможните рискове
възникване на съдебни спорове.

от

приемането

на

нормативната промяна, включително

Не са идентифицирани възможни конкретни рискове от приемане на ПМС за
изменение и допълнение на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с
Постановление на Министерския съвет № 382/30.12.2015 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
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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 въоръжените сили от приемането или не на
предлагания проект на акт;
В3: Какви биха били последиците за Република България 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 План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.,
следва да се изпълни в най-кратък срок с оглед изпълнение на планираните мероприятия
във въоръжените сили и повишаване на отбранителните способности на формированията
и структурите от въоръжените сили на Република България, отчитайки стартегическата
среда на сигурност.
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: бригаден генерал Красимир КЪНЕВ – директор на дирекция
„Стратегическо планиране“ - МО
Дата: 08.06.2018 г.
Подпис:

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

постъпилата с Ваш № 20-26-167 от 31 май 2018 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение
на План за развитие на въоръжените сили до 2020г., приет с Постановление № 382 на
Министерския съвет от 2015 г.
1. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:
1.1. С оглед по-добра прегледност и ориентация, изложението по т.1.1. може да започва с
изброяване на дефинираните проблеми (например с тирета/булети) и след това да
продължи с тяхното представяне;
1.2. В описанието на т.1.2. могат да бъдат описани изводи от направения преглед и анализ
на изпълнението на първи етап на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г.
Това ще допринесе за по-добрата обосновка на необходимостта от изменение и
допълнение на плана.
2. Относно раздел 2 „Цели“:
2.1. Налице е възможност за прецизиране на поставените цели чрез посочване на
конкретни измерими индикатори.
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. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде
съобразена с препоръките от становището.

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

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/

