Проект!

ИНСТРУКЦИЯ № И - _________
за изменение на Инструкция И-4 от 26.09.2007 г. за дейността
на командирите (началниците, ръководителите)
от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на
подчинение на министъра на отбраната при инциденти
(обн., ДВ, бр. 88 от 2.11.2007 г., изм., бр. 77 от 2.09.2008 г.)

§ 1. В чл. 4, т. 2, б. „г”; чл. 5, т. 1, т. 2, б. „а” и „б”, т. 3, б. „а” и „б”; чл. 9,
ал. 3; чл. 10, ал. 2, т. 2; чл. 16 и чл. 18, ал. 2 думите „гражданско лице” се
заменят с „цивилен служител”.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. думите „граждански лица” се заменят с „цивилни служители”;
2. в т. 1, буква „а” думите „убийство или самоубийство” се заличават;
3. т. 2, буква „б” се изменя така:
„б) нападение над часови/патрулен или охраняем обект”;
4. в т. 3, буква „б” се изменя така:
„б) действия, водещи до нарушаване на защитата и́ или до загубване на
такава информация”;
5. в т. 3, се добавя нова буква „г”:
„г) пропуск да се класифицира информация с поставяне на съответен
гриф за сигурност или неправилното му определяне.”
6. в т. 4, буква „д” думата „автобронетанкова” се заменя с „пътно
превозно средство”.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. думите „граждански лица” се заменят с „цивилни служители”;
2. в т. 1, буква „е” се заличава;
3. в т. 3, буква „б” думите „или средна” се заличават.
§ 4. В чл. 6, т. 4 думите „масово осведомяване” се заменят с „масова
информация”.
§ 5. Чл. 7, ал. 4 се изменя така:
„(4) При получена информация във Военния команден център (ВКЦ),
чрез ежедневния бюлетин на служба „Военна полиция”, за инцидент от
ПЪРВА ГРУПА, старши оперативният дежурен във ВКЦ се задължава да
провери информацията по линия на дежурните.”;
§ 6. Чл. 7, ал. 5 се изменя така:
„(5) При инцидент по чл. 4, т. 3, командирът/началникът,
ръководителят/, чрез звеното по сигурността на информацията, уведомява
служителя по сигурността на информацията на съответната организационна
единица.”.
§ 7. Чл. 8, ал. 2 се изменя така:
„(2) Предварителното донесение се изпраща чрез дежурния, след
констатиране на инцидента с телеграма, грама, факс или друг документ по

комуникационно-информационната система (КИС) до ВКЦ, паралелно с копие
до всички командни структури.”.
§ 8. Чл. 9, ал. 1 се изменя така:
„(1) При
необходимост
командирът /началникът, ръководителят/
уведомява органите на: областната/районната служба „Пожарна безопасност и
защита на населението” – МВР, районното управление на МВР, местната
администрация и местното самоуправление.”.
§ 9. Чл. 9, ал. 2 се изменя така:
„(2) В случай на установена злоупотреба с алкохол и/или наркотични
вещества, опит за самоубийство или самоубийство от военнослужещ/цивилен
служител, командирът /началникът, ръководителят/ на военното
формирование /структура/ изпраща, по команден ред до СКС/вида въоръжена
сила и до началника на ВМА, Регистрационни карти (приложение 4 или 5).”.
§ 10. В чл. 10, ал. 2 се правят следните изменения:
1. в т. 1 думата „кадрови” се заличава;
2. в т. 2 думите „служебна и” се заличават.
§ 11. В чл. 11, ал. 2 думите „в поделението” се заменят с „във войсковия
район”.
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. в ал. 1 думата „криптограма” се заменя с „грама”;
2. в ал. 1, 2 и 3 думите „старшия оперативен дежурен от НВКЦ” се
заменят със „старши оперативния дежурен във ВКЦ”;
3. в ал. 4, думите „старшият оперативен дежурен от НВКЦ” се заменят
със „старши оперативният дежурен във ВКЦ”.
§ 13. В чл. 18, ал. 1 и 2, чл. 20, ал. 2, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 27, чл. 28,
ал. 2, чл. 29, ал. 1 думите „управление „Съвместна подготовка”-ГЩ” се
заменят с „дирекция „Операции и подготовка”.
§ 14. В чл. 18, ал. 2 изразът „НВКЦ” се заменя с „ВКЦ”, а думите
„началника на Генералния щаб на Българската армия” се заменят с „началника
на отбраната”;
§ 15. В чл. 18, ал. 3 се правят следните изменения:
„(3) Оперативният дежурен от служба „Военна полиция” изготвя
ежедневен бюлетин за регистрираните инциденти и го изпраща до началника
на отбраната, дирекция „Операции и подготовка” и до старши оперативния
дежурен във ВКЦ.”
§ 16. В чл. 18, ал. 4, след думата „армия” се поставя запетая и се добавят
думите „публикуван в комуникационната и информационната система (КИС)
„ЩИТ”.
§ 17. В чл. 19, ал. 1се правят следните изменения:
1. в ал. 1, думите „старшият оперативен дежурен във НВКЦ” се заменят
със „старши оперативният дежурен във ВКЦ”, а думите „масово
осведомяване”, се заменят с „масова информация”.
2. второто изречение се заличава;
§ 18. В чл. 19 ал. 2 се изменя така:
„(2) Съобщенията до средствата за масова информация (приложение 2)
се изготвят от СКС, вида въоръжена сила или структура на пряко подчинение
на министъра на отбраната. Публикуването на информацията в интернет
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страницата на Министерството на отбраната се извършва от отдел
„Пресцентър” на дирекция „Връзки с обществеността”, след разрешение от
министъра на отбраната.”.
§ 19. В чл. 19 ал. 3 изразът „НВКЦ” се заменя с „ВКЦ”.
§ 20. В чл. 20, ал. 2, т. 4 думите „управление „Логистика”-ГЩ” се
заменят с „дирекция „Логистика”.
§ 21. В чл. 21, ал. 1, т. 1, 2 и 3 се изменят така:
1. в полка, батальона - до 7-ия ден;
2. в бригадата/базата, флотилията - до 15-ия ден;
3. в СКС и вида въоръжена сила - до 20-ия ден.
§ 22. Чл. 22, ал. 1 се изменя така:
„(1) При постъпване за лечение вследствие на инцидент с военнослужещ
или цивилен служител от БА, МО и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната, началниците на структури към Военномедицинска
академия (МБАЛ-ВМА) уведомяват, с телеграма, факс или с друг документ по
комуникационно-информационната система, началника на ВМА и
командира/началника, ръководителя/ на
военното формирование
/административното звено/, в което служи (работи) пострадалия.”.
§ 23. В заглавието на раздел V думата „подразделенията” се заменя с
„формированията”.
§ 24. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. думата „подразделенията” се заменя с „формированията”;
2. думите „старшият национален представител” се заменят с
„националният командир на контингента”;
3. думите „Съвместното оперативно командване (СОК)-ГЩ” се заменят
със „Съвместното командване на силите”.
4. думите „на НВКЦ” се заменят с „във ВКЦ”.
§ 25. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. в ал. 1, думата „подразделение” се заменя с „формирование”;
2. в ал. 2, думата „подразделения” се заменя с „формирования”;
3. в ал. 1 и 2 думите „старшия национален представител” се заменят с
„националния командир на контингента”;
4. в ал. 2, т. 2 се изменя така:
„2. инцидент по чл. 4, т. 3.”;
5. ал. 3 се отменя.
§ 26. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. чл. 25 се изменя така:
„Чл. 25. При инцидент, националният командир на контингента
уведомява незабавно командира/началника, в чието оперативно подчинение е
контингента и извършва всички останали дейности по реда на настоящата
инструкция и в съответствие с установените оперативни процедури в
мисията.”.
2. ал. 1 и 2 се отменят.
§ 27. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. ал. 1 се изменя така:
„(1) В случаи на смърт, тежка или средна телесна повреда или
постъпване в лечебно заведение на военнослужещ от състава на контингент,
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командващият на СКС със съдействието на щаба на вида въоръжена сила, чрез
командира /началника на военното формирование, от където е изпратен
военнослужещият на мисия, организира уведомяването на близките на
починалия
или
пострадалия. Командирът/началникът
на
военното
формирование запознава лично близките на пострадалия (загиналия) с
причините за инцидента и с правата им по Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.”;
2. в ал. 2 думите „масово осведомяване” се заменят с „масова
информация”.
§ 28. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. думите „старшият национален представител” се заменят с
„националният командир на контингента”;
2. думите „командващия СОК” се заменят с „командващия на СКС”.
§ 29. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. в ал. 1 думите „водят на отчет” се заменят със „завеждат”;
2. ал. 3 се отменя.
§ 30. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. в ал. 1, думите „изпраща до всички структури от МО и БА” се заменят
с „публикува в комуникационната и информационната система (КИС)
„ЩИТ”;
2. в ал. 2, думите „Автоматизираната информационна система (АИС) на
ръководния състав на БА” се заменят с „КИС „ЩИТ”;
3. ал. 3 се изменя така:
„(3) СКС, видовете въоръжени сили и военните формирования използват
информация за инцидентите от публикувания в КИС месечен бюлетин.”
§ 31. В § 1 от допълнителната разпоредба се създават нови т. 9, 10 и 11.
„9. „Авария с пътно превозно средство (плавателна техника)” е
непредвидено събитие, възникнало при експлоатация (по време на работа или
в процеса на движение) и поддръжка (обслужване, ремонт и съхранение) на
ППС (плавателна техника), причинено от обстоятелства и причини, в резултат
на което са причинени материални щети на ППС (плавателната техника) и
същото/същата е доведено/доведена до негодност или за неговото/нейното
възстановяване е необходимо да се извърши ремонт на един или повече
агрегати.”;
„10. „Авария с летателна техника” е авиационно произшествие, при
което военното въздухоплавателно средство е разрушено напълно или
повредено до степен, при която е невъзможно или нецелесъобразно
възстановяването му.”;
„11. „Катастрофа с пътно превозно средство” е пътнотранспортно
произшествие, при което е предизвикано унищожаване или повреждане на
ППС и са нанесени материални щети за над една минимална работна заплата
за страната.”
§ 32. В § 2 от заключителната разпоредба думите „на основание чл. 35,
ал. 1 т. 26” се заменят с „на основание чл. 31, ал. 1.”
§ 33. В приложение 1, т. 2 думите „щатното наименование или” се
заличават.
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§ 34. В приложение 2 се правят следните изменения:
1. в заглавието на приложението, думите „ масово осведомяване” се
заменят с „масова информация”;
2. думите „НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА
АРМИЯ” се заменят с „КОМАНДВАЩ /КОМАНДИР на ...”;
3. в забележката на приложението, думите „старшия оперативен
дежурен от НВКЦ” се заменят със „старши оперативния дежурен във ВКЦ”.
§ 35. В адресната част на приложения 3, 4 и 5 думите „командващия на
вида въоръжена сила (СВ, ВВС, ВМС)” се заменят с „командващия на СКС,
командира на СВ/ ВВС, ВМС”.
§ 36. В приложение 3 се правят следните изменения:
1. в адресната част на приложението, думите „ОКРЪЖНА
ПРОКУРАТУРА” се заменят с „ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА, а
думите „началника на управление „Съвместна подготовка”-ГЩ” се заменят с
„директора на дирекция „Операции и подготовка”;
2. думата „криптограма” се заменя с „грама”;
3. в първото заключение абревиатурите „бртбр, аорлв, вмб” се заменят с
„аб, фбск”;
4. във второто заключение думите „управление от ГЩ” се заличават.
5. в пояснението (*) изразите „в МО” и „ВМИ-ББАЛ” се заличават.
§ 37. В приложение 4 се правят следните изменения:
1. в адресната част на приложението, изразът „ЦВПП” се заменя с
„ВМА”.
2. в заглавието думите „алкохолна и/или наркоманна злоупотреба се
заменят със „злоупотреба с алкохол и/или наркотични вещества”;
3. в таблицата на приложение 4 се правят следните изменения:
а) в т. 2, думите „пряко подчинени на ГЩ” се заменят с „други”;
б) в т. 3 думите „Принадлежи към” се заменят с „Род войска - .....”, а
думите „бойна част” и „обслужваща част” се заличават;
в) в т. 4 думата „кадрови” се заличава;
г) в т. 11 думата „казармата” се заменя с „военното формирование”;
д) в т. 13 думата „медикаменти” се заменя с „лекарствени продукти”;
е) в т. 16 думите „медицинската служба” се заменят с „медицински
специалист”;
ж) в т. 17 изразът „военна болница (ДКЦ)” се заменя с „ВМА-МБАЛ”;
4. текстът след таблицата се изменя така: „Командир/началник на военно
формирование ....”,
5. първата забележка се изменя така:
„1. Регистрационната карта се попълва от органа за психологично
осигуряване или медицински специалист обслужващ военното формирование
/административното звено/ и се изпраща не по-късно от 7-ия ден от
установяване на злоупотреба с алкохол и/или наркотични вещества”.
§ 38. В приложение 5 се правят следните изменения:
1. в адресната част на приложението, изразът „ЦВПП” се заменя с
„ВМА”.
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2. в т. 11 на таблицата думата „медикаменти” се заменя с „лекарствени
продукти”;
3. текстът след таблицата се изменя така: „Командир/началник на военно
формирование ....”;
4. първата забележка се изменя така:
„1. Регистрационната карта се попълва от органа за психологично
осигуряване, или медицински специалист обслужващ военното формирование
/административното звено/ и се изпраща не по-късно от 7-ия ден от извършения
опит за самоубийство/реализирано самоубийство”.
§ 39. В третата колона на приложение 6 думите „военно поделение,
съединение, вид ВС” се заменят с „военно формирование / структура”.
§ 40. Приложение 7 към чл. 28, ал. 3 се отменя.
§ 41. В заглавието и навсякъде в текста на Инструкцията, след думите
„структурите на” се поставя думата „пряко”.
§ 42. Навсякъде в текста и приложенията на Инструкцията думата
„поделение”, „поделението”, „поделенията”, се заменя съответно с „военно
формирование”, „военното формирование”, „военни формирования”, респ.
„военните формирования”.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 43. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването и́ в Държавен
вестник.

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ
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МОТИВИ
за изготвяне проект на Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № И - 4 от 26.09.2007 г. за дейността на командирите
(началниците, ръководителите) от МО, БА и структурите на подчинение на
министъра на отбраната при инциденти
Проектът на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция
№ И - 4 от 26.09.2007 г. за дейността на командирите (началниците,
ръководителите) от МО, БА и структурите на подчинение на министъра на
отбраната при инциденти е изготвен във връзка с настъпилите изменения на
нормативни актове в периода 2007 - 2018 г.
С проекта се въвежда терминологично съответствие на подзаконовия
нормативен акт с измененията на Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона
за защита на класифицираната информация, Закона за достъп до обществена
информация, Устройствения правилник на Министерството на отбраната,
Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България,
нормативните и административните актове на министъра на отбраната.
Прецизирани са видовете инциденти с военнослужещите в служебно и извън
служебно време. За да могат командирите/началниците, ръководителите/ поточно да определят вида (характера) на инцидента в § 1 от допълнителната
разпоредба на проекта се дадени определения за „Авария с пътно превозно
средство (плавателна техника)”, „Авария с летателна техника” и „Катастрофа с
пътно превозно средство”. Поради отпадане на наборната военна служба и
допуснати единични случаи във въоръжените сили, се отменя приложение 7
„Списък на военнослужещите, отклонили се от военна служба”.
С проекта на нормативния акт ще се проведат обществени консултации
в 30 дневен срок, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове.
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