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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които
обосновават нормативната промяна.

Приетите изменения и допълнения в Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (обн. ДВ 42 от 2019 г.), регламентиращи формирането на Съвместно
командване на специалните операции (СКСО) в състава на Българската армия (чл. 60а, ал. 2, т.
3 и следващите от ЗОВСРБ) изискват извършване на изменение и допълнение на относимите
подзаконови нормативни актове с цел функционално въвеждане на СКСО в организационнощатната структура на Българската армия като част от въоръжените сили.
Основният подзаконов нормативен акт е Планът за развитие на въоръжените сили до
2020 г., приет в изпълнение на чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България и с Постановление на Министерския съвет № 382 / 30.12.2015 г. В него
следва да се определи организационно-щатната структура на СКСО, като част от Българската
армия, тъй като в Плана са регламентирани параметрите за развитие и основни насоки за
изграждане на отбранителните способности на въоръжените сили до 2020 г.
За цялостно и нормативно регулиране на процесите по формиране и функциониране
на СКСО, паралелно с промените в Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г. се
налага да бъде извършено изменение и допълнение и на следните подзаконови нормативни
актове на Министерски съвет:
- Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с
Постановление № 309 на Министерския съвет от 2018 г. (обн., ДВ, бр. 105 от 2018 г.);
- Постановление № 175 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на
първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на отбраната
(обн., ДВ, бр. 57 от 2009 г.).
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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.)

1.2.1. С измененията в чл. 60а, ал. 1, т. 3, чл. 60в, ал. 1, 3 и 4, чл. 60д, ал. 1 и чл. 83, ал. 5
от ЗОВСРБ (обн. в ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) се създава СКСО и военни
формирования на пряко подчинение на командира на СКСО, като аргументите за това са
посочени в мотивите за приемане на законопроекта. Новата структура е част от Българската
армия, самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка, непосредствено подчинена
на началника на отбраната, ръководи се от командир, подпомаган от щаб за централизирано
провеждане, командване и управление на пълния спектър от специални операции.
В изпълнение на чл. 60е от ЗОВСРБ и в съответствие с горепосочените законови
разпоредби, в Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с ПМС № 382 от 2015
г., следва да се определи организационната структура на СКСО съобразно мисията, функциите
и задачите на новата структура, органите й за управление, подчиненост, численост,
дислокация, въоръжението, техниката и материалните средства, както и йерархическото ниво
на новата структура в Йерархическия класификатор на структурите и военните формирования
(Приложение № 25 от Плана за развитие на въоръжените сили до 2020). Предвижда се, СКСО
да се създаде на базата на съществуващата бригада „Специални сили” с увеличаване на
личния й състав, предвид новите му функции и задачи, което ще се извърши за сметка на обща
численост от личен състав за Българската армия. С формирането на СКСО ще се синхронизира
архитектурата и системата за командване и управление на силите за специални операции
(ССО) на Р България с тази на страните членки на НАТО, като ще се даде и възможност за бързо
адаптиране на командната верига към рязко променящата се военно-политическата
обстановка при кризи, конфликти и непредвидени обстоятелства.
Командирът на СКСО следва да бъде определен за второстепенен разпоредител с
бюджет към министъра на отбраната, което налага промени в Постановление № 175 на
Министерския съвет от 2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните
разпоредители с бюджет в Министерството на отбраната (обн., ДВ, бр. 57 от 2009 г.). В
Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с
Постановление № 309 на Министерския съвет от 2018 г. (обн., ДВ, бр. 105 от 2018 г.), следва да
се разкрият длъжности за военнослужещите от СКСО в съответните длъжностни нива,
съобразно йерархическото ниво на съответните нови структури.
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., както и на другите подзаконови нормативни актове, предлагани
за изменение.
2. Цели:
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и измерим начин и график (ако е
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приложимо) за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка?

1. Функционално въвеждане на СКСО в организационно-щатната структура на
Българската армия, съгласно измененията и допълненията в Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България (обн. ДВ 42/2019 г.).
2. Подкрепа на Инициативата на НАТО за трансформация на силите за специални
операции.
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;
- Българска армия;
- военнослужещи и цивилни служители от бригада „Специални сили“.
4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на
държавата, включително и варианта „без действие“.

1. Без изменение на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г. и другите
свързани подзаконови нормативни актове.
2. Приемане на ПМС за изменение и допълнение на Плана за развитие на
въоръжените сили до 2020 г. и в другите свързани подзаконови нормативни актове.
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.
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
другите релевантни подзаконови нормативни актове:
Няма да се приведат във действие измененията и допълнения в Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България (обн. в ДВ бр. 42 от 2019 г.) и няма да се създаде
СКСО с подчинени на командира военни формирования поради липса на яснота относно
организационно-щатната му структура, подчиненост, численост и дислокация. Същото няма да
може да функционира и като самостоятелен правен субект и разпоредител с бюджет. В
резултат на това няма да се създаде интегрирана структура от въоръжените сили на Р
България, отговаряща за провеждане на специалните операции в съответствие с изискванията
на Алианса. От това ще произтекат значителни затруднения за ССО да изпълняват дейността
си, както и невъзможност да се синхронизира архитектурата и системата за командване и
управление на ССО с тази на страните членки на НАТО, като също така няма да има възможност
за бързото им адаптиране към рязко променящата се военно-политическата обстановка.
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При вариант 2. Приемане на ПМС за изменение и допълнение на Плана за развитие на
въоръжените сили до 2020 г. и другите свързани подзаконови нормативни актове:
При този вариант няма да настъпят негативни въздействия за идентифицираните
заинтересовани страни, както и няма да са налице преки икономически, екологически,
социални или финансови негативни последици за същите.
Изпълнението на постановлението няма да окаже пряко или косвено въздействие
върху държавния бюджет. Предвиденото формиране на СКСО ще се осигури в рамките на
бюджета на Министерството на отбраната за съответната година.
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 Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г. и
релевантните подзаконови нормативни актове.
При този вариант няма да настъпят положителни въздействия за идентифицираните
заинтересовани страни поради невъзможност да се реализират законодателните изменения и
се създаде необходимата за въоръжените сили структура - СКСО в съответствие с мотивите за
неговото създаване.
При вариант 2. Приемане на ПМС за изменение и допълнение на Плана за развитие на
въоръжените сили до 2020 г. и другите релевантни подзаконови нормативни актове:
1.1. В съответствие с приетите изменения и допълнения на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България (обн. в ДВ бр. 42 от 2019 г.) и поетите ангажименти
към НАТО ще се създаде адекватна национална структура във въоръжените сили със
съответната архитектура, структура и подчиненост, отговаряща за осъществяването на
специални операции. Това ще гарантира изпълнението на конституционните задължения на
въоръжените сили и осигуряване на адекватен принос към Алианса;
1.2. Ще се синхронизират подготовката на личен състав и формирования от ССО,
както и планирането, координирането, осигуряването на взаимодействието и
централизираното провеждане, командване и управление на пълния спектър от специални
операции, самостоятелно, в състава на съвместни сили, така и във взаимодействие с други
държавни структури, което не крие преки икономически, екологически, социални или
финансови негативни последици за идентифицираните заинтересовани страни.
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 Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с Постановление на
Министерския съвет № 382/30.12.2015 г., както и на останалите подзаконови нормативни
актове.
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Проектът не предвижда съкращаване на военнослужещи или цивилни служители, което е
основна предпоставка за възникване на съдебни спорове.
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 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 постановлението ще се съгласува със заинтересованите министерства и
ведомства по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
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 Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г. и другите подзаконови
нормативни актове, следва да се изпълни в най-кратък срок с оглед необходимостта от
технологично време за извършване на дейностите във въоръжените сили за обезпечаване
създаването и привеждането в съответствие с разпоредбите на ЗОВСРБ на новата структура
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СКСО.
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 Стайко ПРОКОПИЕВ – директор на дирекция „Стратегическо

планиране“ - МО
Дата: 30.09.2019 г.
Подпис:
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