СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩАТА, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15/2010 Г. ЗА
УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА
И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МО И БА

Портал за
обществени
консултации

Предложение

Приема / не
приема
предложението

Мотиви

Предложение
от
dimitar.gigov
получено на
Портала
за
обществени
консултации
на МС на
28.09.2018 г.
относно
предлаганите
промени
в
чл.35 от Н-ба
№ Н-15/2010
г.

С оглед на констатираното от
Комисията за защита от
дискриминация (Решение №
301 от 19.07.2018 г.) наличие
на
неравнопоставено
третиране
на
военнослужещите от Центъра
за изследване, изграждане и
усъвършенстване
на
способности на НАТО за
управление на кризи и
реагиране
при
бедствия,
представляващо
непряка
дискриминация по чл. 4, ал. 3
от ЗЗДискр., във връзка с чл.
4, ал. 1 от ЗЗДискр. по
признаци „лично положение“
и „обществено положение“,
предлагам към предложените
промени в Наредба № Н-15 от
27 април 2010 г. да бъде
добавен текст, регламентиращ
изплащането със задна дата на

Не се приема.

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за нормативните актове
обратна сила на нормативен акт, издаден въз основа на друг
нормативен акт, може да се даде само ако такава сила има
актът, въз основа на който той е издаден. Наредба № Н15/2010 Г. за условията, размерите и реда за изплащане на
допълнителни възнаграждения за специфични условия при
изпълнение на военната служба и специфични условия на
труд на цивилните служители от МО и БА е издадена на
основание чл. 214, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 296, ал.
2 във връзка с ал. 1, т. 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България. Посоченият
закон няма обратна сила, поради което не може да има
обратна сила и подзаконовия акт, издаден въз основа на
него. Общото правило, установено с чл. 14, ал. 2 от ЗНА е,
че нормативният акт, издаден в приложение на закона,
следва неотстъпно самия закон и във времето. В този
смисъл е и съдебната практика / Решение № 2339 от
14.04.2000 г. на ВАС по адм. д. № 7868/99 г.; Решение №
10363 от 13.10.2008 г. на ВАС по адм. д. № 8368/2008 г.;
Решение № 9645 от 15.10.2007 г. на ВАС по адм. д. №
2594/2007 г. и т.н./

военнослужещите от Центъра
на
дължимите
им
допълнителни
възнаграждения, считано от
датата на назначаването им на
длъжности в международната
организация.
С въвеждането на такъв текст
ще отпадне основанието за
засегнатите военнослужещи
да
заведат
искове
за
пропуснати
ползи
срещу
Министерството на отбраната
и министъра на отбраната. По
този начин ще се спестят
разходите
за
дължимите
лихви както и съдебните
разноски за МО.
Предложение
от alefterov
получено на
Портала
за
обществени
консултации
на МС на
01.10.2018 г.
относно
предлаганите
промени в чл.
35 от Н-ба №

Предлагам към проекта за
промени в Наредба № Н-15 от
27 април 2010 г. да бъде
добавен текст, регламентиращ
изплащането със задна дата на
военнослужещите от Центъра
на
дължимите
им
допълнителни
възнаграждения, считано от
датата на назначаването им на
длъжности в международната
организация.

Не се приема.

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за нормативните актове
обратна сила на нормативен акт, издаден въз основа на друг
нормативен акт, може да се даде само ако такава сила има
актът, въз основа на който той е издаден. Наредба № Н15/2010 Г. за условията, размерите и реда за изплащане на
допълнителни възнаграждения за специфични условия при
изпълнение на военната служба и специфични условия на
труд на цивилните служители от МО и БА е издадена на
основание чл. 214, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 296, ал.
2 във връзка с ал. 1, т. 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България. Посоченият
закон няма обратна сила, поради което не може да има
обратна сила и подзаконовия акт, издаден въз основа на

Н-15/2010 г.

С въвеждането на такъв текст
ще
отпадне
основанието
засегнатите военнослужещи
да
заведат
искове
за
пропуснати
ползи
срещу
Министерството на отбраната
и министъра на отбраната. По
този начин ще се спестят
разходи за дължимите лихви
както и съдебните разноски за
МО.

него. Общото правило, установено с чл. 14, ал. 2 от ЗНА е,
че нормативният акт, издаден в приложение на закона,
следва неотстъпно самия закон и във времето. В този
смисъл е и съдебната практика / Решение № 2339 от
14.04.2000 г. на ВАС по адм. д. № 7868/99 г.; Решение №
10363 от 13.10.2008 г. на ВАС по адм. д. № 8368/2008 г.;
Решение № 9645 от 15.10.2007 г. на ВАС по адм. д. №
2594/2007 г. и т.н./

