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
Устройствения
правилник
на
Министерството на отбраната, приет с Постановление № 5 на
Министерския съвет от 2014 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРПРЕДСЕДАТЕЛ,
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
Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с
Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г.
С настоящия проект на постановление на Министерския съвет се
предлагат следните изменения и допълнения:
1. относно § 1 от проекта - създава се уредба, обезпечаваща дейностите по
защита на личните данни в Министерство на отбраната, във връзка с
изпълнението на задълженията по Закона за защита на личните данни и
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива
данни.
Съгласно чл. 69, ал.1 от Закона за защита на личните данни
администраторът на лични данни определя длъжностно лице по защита на
личните данни, като са възможни различни подходи при обезпечаване на
дейността на това длъжностно лице. С оглед направения анализ на
нормативната уредба и изследваната практика на администрациите, се

предлага функциите по защита на личните данни в Министерство на отбраната
да се осъществяват от едно длъжностно лице по защита на личните данни,
което да бъде пряко подчинено на министъра на отбраната. По този начин ще
се избегне йерархичната зависимост на лицето от ръководител на
административно звено, на което са възложени функции, различни от тези по
защитата на личните данни. Определеният служител ще е ангажиран
единствено със защитата на личните данни, което е предпоставка за поефективното изпълнение на функциите и дейностите в тази сфера. В тази
връзка в предложението по § 1 от проекта на постановление /създаването на
нов чл. 19а. в Устройствения правилник на МО/, подробно са разписани
функциите на длъжностно лице, съобразени с изискванията на Закона за
защита на личните данни.
2. относно § 2, § 3 и § 4 от проекта - във връзка с необходимостта от
засилване на ефективното и ефикасно изпълнение на законовоустановените
правомощия на министъра на отбраната и в съответствие с чл. 7, ал. 2 от
Закона за администрацията се предлага дейностите на дирекция „Протокол и
двустранно сътрудничество“, свързани с осъществяването на функции и
задачи по отношение на протоколното обслужване да се обединят с функциите
на дирекция „Връзки с обществеността“, поради множеството допирни точки
в изпълнение на задълженията им по осигуряване на ръководството на
Министерство на отбраната при провеждане на протоколните мероприятия с
обществен интерес и връзките с отразяващите ги медии, а функциите,
свързани с двустранното и регионално сътрудничество да преминат към
дирекция “Отбранителна политика и планиране“, поради необходимостта от
тясна свързаност и съгласуваност на политиките в национален, съюзен,
двустранен и регионален формат, което налага същите да бъдат събрани на
едно място.
2.1. Съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България /ЗОВСРБ/, министърът на отбраната ръководи и отговаря
за провеждането на държавната политика в областта на отбраната на страната.
Реализирането на тази функция изисква пълно синхронизиране на заложената
в Актуализираната стратегия за национална сигурност стратегическа цел на
отбранителната политика - защита и утвърждаване на националните интереси
- с действия във военната, дипломатическата, информационната и
икономическата сфери. Постигането на така дефинираната стратегическа цел
изисква проактивното участие на Министерство на отбраната в процесите на
планиране, развитие и използване на отбранителните способности на НАТО и
ЕС. За целта министерството подпомага министъра при изпълнение на
приетите от Република България военни и граждански Цели на способностите
на НАТО като освен националните подходи използва и възможностите давани
от: различните проекти и инициативи за изграждане на отбранителни
способности на ЕС; агенциите на НАТО; възможностите на Европейския фонд
за отбрана, или участието в двустранни и/или многостранни проекти с наши
съюзници.

В настоящия Устройствен правилник на Министерството на отбраната
задълженията на министъра на отбраната по чл. на чл. 26, т. 1, т. 4 и т. 5 от
ЗОВСРБ се осигуряват в рамките на дирекция „Отбранителна политика и
планиране“ и дирекция „Протокол и двустранно сътрудничество“. Основна
част от отговорностите (в национален и международен аспект) се поемат от
дирекция „Отбранителна политика и планиране“, която подпомага министъра:
в процеса на формиране, провеждане, преглед и отчетност на изпълнението на
отбранителната политика; при участието му във формирането на политиката и
вземането на решения в областта на сигурността и отбраната в НАТО,
Европейския съюз и други международни организации на равнище министри
на отбраната; осъществяване на ръководството на дейността на
представителите на министерството в постоянните представителства на
Република България към Европейския съюз, НАТО, ООН, ОССЕ и други
международни организации.
Останалата част от отговорностите на министъра по международно
сътрудничество в областта на отбраната, се поемат от дирекция „Протокол и
двустранно
сътрудничество“,
която
подпомага
министъра
при
осъществяването на двустранното и регионалното сътрудничество в областта
на отбраната. По същество международното сътрудничество и в частност
двустранното и регионалното сътрудничество в Министерство на отбраната
има за цел да съдейства за реализацията на стратегическата цел на
отбранителната политика. В този смисъл те се явяват неразделна част от
провежданата отбранителна политика и в това си качество следва да се
осъществяват съгласувано и хармонизирано с всички останали нейни
елементи. Следователно, двустранното и регионалното сътрудничество се
реализират в подкрепа и на националната политика и на дейностите по линия
на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС.
За постигане на максимално единство на усилията, съгласуваност в
действията и синергичен ефект в осъществяването на националната
отбранителна политика, в рамките на Министерство на отбраната, всички
свързани с нейната реализация структури, включително и по линия на
двустранното и регионалното сътрудничество, следва да действат
координирано и в синхрон. За целта вертикалната и хоризонталната
координация и комуникация са задължителни елементи, за да има единство и
допълняемост в усилията на всички структури. Ето защо се предлага част от
функциите на дирекция „Протокол и двустранно сътрудничество“, касаещи
двустранното и регионално сътрудничество да преминат в дирекция
„Отбранителна политика и планиране“ .
2.2. С изм. и доп. в Устройствения правилник на Министерството на
отбраната (обн. ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г. ) беше създадена
нова дирекция в специализираната администрация „Протокол и двустранно
сътрудничество“ въз основа на съществуващата до този момент дирекция
„Отбранителна политика“ и звено „Протокол“. Обединяването на звеното с
протоколните функции и това, ангажирано с осъществяване на двустранното и
регионално сътрудничество, под общо ръководство се оказва нелека задача,

поради разнородния характер на изпълняваните дейности и задачи.
Спецификата и срочността на изпълнение на задачите по организиране на
официални срещи и посещения у нас и в чужбина на министъра, заместникминистрите, постоянния секретар на отбраната, началника на отбраната,
заместник-началници на отбраната и началник на политическия кабинет, както
и подготовката и участието им в тържествени празници и церемонии, са почти
несъвместими с изпълнението на останалите функции на посоченото
административно звено.
Във връзка с горното и с цел ефективно и ефикасно изпълнение на
протоколните дейности и връзки с обществеността, както и в съответствие с
чл. 7, ал. 2 от Закона за администрацията се предлага в общата администрация
на министерството дирекция „Връзки с обществеността“ да се реорганизира в
нова дирекция „Връзки с обществеността и протокол“, която да се състои от
отдел „Връзки с обществеността“ и отдел „Протокол“. Предложеният подход
не е чужд на останалите ведомства, като в 88% от тях в състава на общата
администрация е създадена дирекция с идентични функции и наименование.
3. относно § 5, § 7 и § 8 от проекта - извършеният анализ по отношение
на структурата и функциите на административните звена, обезпечаващи
дейността по политиката по въоръженията от една страна, а от друга организирането и провеждането на обществените поръчки, в т.ч. и правното й
обезпечаване показва, че е наложително дирекция „Отбранителна аквизиция“
и дирекция „Проектно управление“ да се реорганизират в дирекция
„Обществени поръчки в отбраната“ и дирекция „Политика по въоръженията“.
3.1.Предлага се новата дирекция „Обществени поръчки в отбраната“ да
осъществява основна функция по реализиране на обществени поръчки с
възложител министъра на отбраната. За целта от съществуващата дирекция
„Отбранителна аквизиция“ се отделя отдел „Развитие на въоръженията“
(предлага се отделът и дирекция „Проектно управление“ да формират нова
дирекция „Политика по въоръженията“) и детайлно се регламентират
функциите на новосформираната дирекция по организиране придобиването на
стоки и предоставянето на услуги, свързани със създаване и поддържане на
отбранителни способности, като: организиране възлагането на обществени
поръчки с възложител министърът или упълномощено от него длъжностно
лице за придобиване на стоки и предоставяне на услуги в изпълнение на
Единния финансов план за материално-техническо осигуряване; координиране
и контролиране изпълнението на договорите, сключени в резултат на
реализираните от дирекцията обществени поръчки, в т.ч. координира и
придобиването на стоки и предоставянето на услуги чрез агенциите на НАТО,
ЕС и други международни организации; подпомагане министъра при
сключване на договори при условията на „вътрешно възлагане” по Закона за
обществените поръчки; координиране и контролиране изпълнението на
дейностите по сключени компенсаторни споразумения в интерес на
министерството и на Българската армия и т.н. Предлага се тази дирекция да

организира и осигурява в административно-техническо отношение работата на
Съвета по доставките и услугите, чието създаване предстои. Съветът по
доставките и услугите ще подпомогне работата по организирането и
реализирането на обществените поръчки. Той ще е съставен от представители
на всички заинтересовани структури: заявители и потребители на продукти и
услуги, структури извършващи обществени поръчки и такива, изготвящи
технически спецификации. Ясно ще се дефинират задълженията и
отговорностите им. Това ще доведе до повишаване на взаимодействието
между участващите структури и до по-голяма гъвкавост при организиране
разглеждането на Техническите спецификации, които в настоящия момент се
разглеждат и приемат от Съвета по въоръженията, чиято основна задача обаче
е подпомагане на процесите по развитие на въоръженията и жизнения цикъл
на продуктите, свързани с отбраната. Съгласно предвиденото в Правилника за
дейността на Съвета по въоръженията, същият се състои от представители на
много структури, като заседанията се провеждат веднъж месечно. Конкретно
разглеждането на Техническите спецификации не касае всички структури,
чиито представители са членове на Съвета по въоръженията. Изваждането на
задачата за разглеждане и предлагане за утвърждаване на Техническите
спецификации за доставки и услуги от новия съвет ще спомогне Съвета по
въоръжения да се концентрира основно върху реализиране на политиката по
въоръженията.
В Правилника за дейността на Съвета по доставките и услугите ще се
разпишат ясно задачите му, както и ще се предвиди той да заседава поне два
пъти месечно, с цел максимална ефективност, оперативност и бързина при
приемането, съответно измененията или допълненията на Тeхническите
спецификации. Това от своя страна ще повиши ефективността на процесите по
възлагането на обществените поръчки, тъй като ще съкрати значително
времето за приемане на Техническите спецификации и ще облекчи целия
процес по организиране и възлагане на обществени поръчки.
Във връзка с горното се налага и изменение на Постановление № 11 на
Министерския съвет от 1999 г., с което изрично да се посочи новото
наименование на дирекцията, която ще е национален орган по въпросите на
кодификацията на материалните средства за отбрана на страната съгласно
Ръководството на НАТО по кодификация АКодП-1 (ACodP-1 NATO Manual
on Codification).
3.2. За да се постигне експедитивност при осъществяването на
дейностите по възлагане на обществените поръчки на се предлагат изменения
и допълнения във функциите на дирекция „Правно-нормативна дейност в
отбраната“ като се възлага да участва в изготвянето на проектите на договори
към документациите по процедури за възлагане на обществени поръчки и да
съгласува и/или изготвя становища по документациите по процедури за
възлагане на обществени поръчки, както и да изготвя становища относно
законосъобразното предприемане на действия спрямо изпълнители по

обществени поръчки след предоставяне в дирекцията на пълната информация
относно изпълнението на договора и становище по случая.
3.3. На основата на отдел „Развитие на въоръженията“ в дирекцията
„Отбранителна аквизиция“ и дирекция „Проектно управление“ се предлага
формирането на нова дирекция „Политика по въоръженията“. С
обединяването в една структура на функциите, свързани с политиката по
въоръженията, управлението на жизнения цикъл на отбранителните продукти,
проектното управление, изследванията, технологиите и иновациите,
отбранителната
индустриална
политика
и
военнотехническото
сътрудничество, се цели постигане на единно ръководство, по-добра
съгласуваност, синхрон и осведоменост за цялостната дейност при развитието
и формиране на политиките по въоръженията, управлението на жизнения
цикъл на отбранителните продукти, реализацията на инвестиционните проекти
за модернизация на въоръжените сили, изследвания, технологии и иновации.
Ще се подобри координацията на националните инвестиционни проекти със
съюзните и съвместните инициативи и проекти и използване на предлаганите
механизми за външно и/или съвместно финансиране по линия на партньорски
програми с НАТО, ЕС, САЩ и други. Ще се подобри координацията и
ефективно
използване
на
съществуващите
възможности
за
военнотехническото и индустриално сътрудничество при развитието на
проектите за модернизация.
Предвижда
се
новосформираната
дирекция
„Политика
по
въоръженията“ да администрира Съвета по въоръженията, като по този начин
ще се постигне единно и координирано администриране на съвета и Борда за
управление на портфолио от проекти, които функционално обслужват
цялостната политика по въоръженията в МО.
Сформирането на дирекция „Политика по въоръженията“ ще улесни
координацията на дейностите и проектите в областта на изследванията и
технологиите с дейностите по изграждане и поддържане на отбранителните
способности и по-ефективното използване на наличния научен потенциал за
нуждите на реализацията на националните и съвместни инвестиционни
проекти. Ще се осигури единно и координирано формиране и провеждане на
политиката по стандартизирането, кодифицирането и сертифицирането на
отбранителните продукти за нуждите на въоръжените сили в съответствие със
стандартизационните споразумения на НАТО и Европейския съюз, по които
Република България е страна.
4. С цел обезпечаване на дейността на министъра на отбраната по чл. 217,
ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, се налага
допълнение във функциите на дирекция „Управление на човешките ресурси в
отбраната“ в Устройствения правилник на Министерството на отбраната,
касаещо администриране на дейностите по възникването, изменянето и
прекратяването на трудовите правоотношения с директорите на държавните

детски градини към Министерството на отбраната по реда на Кодекса на
труда, както и на дирекция „Социална политика и политика по военнопатриотично възпитание“ чрез възлагането й да подпомага министъра на
отбраната при осъществяване на политиката по откриване, преобразуване,
промяна и закриване на детски градини към министерството. Липсата на
възможност за осъществяване на ефективен контрол от страна на
Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ върху
дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната и
по-конкретно във връзка с разходването на бюджета, налага прецизиране на
функциите на отделни административни звена в изпълнителната агенция,
което води до необходимост от допълнение на отделни разпоредби в
Устройствения правилник на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“,
приет с ПМС № 132 от 2016 г. и ПМС № 54 от 2010г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на
структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.
Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 5 от действащия Устройствен правилник на
ИА“Военни клубове и военно-почивно дело“ единствено на Главна дирекция
"Военно-почивно дело и военни клубове“ е възложено да организира,
методически подпомага и контролира дейността на детските градини към
Министерството на отбраната, при положение че детските градини са
определени за разпоредители с бюджет от по-ниска степен към агенцията.
Тази уредба обаче, не е достатъчна, за да се обезпечи в цялост горепосочената
дейност, поради което се предлага в Устройствения правилник на ИА „Военни
клубове и военно-почивно дело“ да се регламентира, че агенцията организира,
методически подпомага и контролира дейността на държавните детски
градини към Министерството на отбраната, в това число и планирането и
разходването на ресурсите им като разпоредител от по-ниска степен към
изпълнителния директор на агенцията, като за целта в чл. 2 да се създаде нова
ал. 3. В чл. 10 се предлага създаването на нови т.т. 7а. и 7б., съгласно които
агенцията да съгласува и предлага на министъра на отбраната длъжностните
разписания на държавните детски градини към Министерството на отбраната,
да отговаря за методическото им ръководство и за осъществяване на контрола
върху дейността им; да прави предложения до министъра на отбраната за
изменения на нормативната уредба, свързана с дейността на агенцията, в т.ч.
за издаване на Правилник за организацията и дейността на държавните детски
градини към Министерството на отбраната и условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в държавните детски градини към
Министерството на отбраната. Ще се възложат и конкретни функции на
административните звена на агенцията, свързани с подпомагането на
изпълнителния директор при съгласуване на длъжностните разписания на
държавните детски градини към Министерството на отбраната и планирането
и контролирането на разходването на финансовите ресурси на детските
градини. Допълнения в този смисъл се предлагат и в ПМС № 54 от 2010 г.

5. Предвид заявената пред министъра на отбраната от структури на
негово пряко подчинение мотивирана необходимост от недвижими имоти, се
предлага и изменение в и ПМС № 54 от 2010г. в частта Приложение № 1, към
чл. 7, т. 1 „Държавни имоти, предоставени на Министерството на отбраната“ и
в частта Приложение № 2, към чл. 7, т. 2 „Държавни имоти, предоставени на
Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, като следва
6 бр. апартаменти в гр. Созопол да бъдат включени в Приложение № 1, а в
Приложение № 2 да бъде отменена т. 92 - „Военно общежитие „Тракия“ –
Пловдив, бул. „Копривщица“ № 19“.
Необходимостта от промяна в Приложение № 1, към чл. 7, т. 1 и
Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от ПМС № 54 от 2010 г. е продиктувана от
следното:
Мотивите по отношение на предложението за военно общежитие
„Тракия“ /заличаването на т. 92 от Приложение № 2 към чл. 7, т. 2/ са свързани
с обстоятелството, че съгласно съставените актове за частна държавна
собственост, имотите в общежитието са с предназначение „жилище“ и
отговарят на дадената в § 5, т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за
устройство на територията дефиниция за това понятие. В този смисъл не е
налице правно основание същите да бъдат разглеждани като жилищни
помещения в общежитие и съответно в тях да бъдат настанявани
картотекирани военнослужещи и цивилни служители по реда и при условията
на Наредба Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния
фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни
суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при
условията на свободно договаряне (Наредбата), касаещи тези жилищни
помещения. Предназначението на имотите – жилища предполага и
настаняването в тях да се извършва по реда и при условията за жилища.
Поради тази причина е необходимо същите да бъдат включени в регистъра на
имотите от жилищния фонд на МО, представляващи жилища, ателиета и
гаражи. Съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредбата, разпределението на жилищата,
ателиетата и гаражите за настаняване на служители по реда на съответните
раздели, се извършва със заповед на министъра на отбраната по предложение
на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и
военно-почивно дело". Проект на такава заповед е изготвен от изпълнителната
агенция.
Основанието за включването на 6 бр. апартаменти в гр. Созопол, чрез
допълнение в Приложение № 1, към чл. 7, т. 1 е с цел последващото им
предоставяне от министъра на отбраната по реда на чл. 15, ал. 3 от Закона за
държавната собственост в управление на ВА „Г. С. Раковски“ /3 броя/ и
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ /3 броя/, предвид мотивираната от двете структури
необходимост.
6. Разпоредбите на чл. 37, т. 5 и чл. 37, т. 7 от Устройствения
правилник на МО са идентични, поради което т. 7 на чл. 37 следва да се
отмени.

7. За обезпечаване на изменените и допълнени функции на
административните звена в министерството, както и на новосъздадените
такива, в зависимост от произтичащия от тях обем от задачи се предвиждат и
промени в числеността им при непроменена обща численост на
министерството.
С преструктуриране на част от административните звена от
Министерството на отбраната, прецизирането на функциите на определени
звена и възлагането на нови се цели повишаване качеството на работа,
избягване на дублиращи функционални задължения и осигуряване на
качествена специализирана експертиза в подкрепа осъществяването на
законовите правомощия на органите за ръководство на отбраната. Със
създаването на уредба, обезпечаваща дейностите по защита на личните данни
в Министерство на отбраната се цели изпълнението на задълженията по
Закона за защита на личните данни и изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни в Министерство на отбраната. С
промяната на числеността на отделните административни звена се осигурява
необходимия им личен състав, гарантиращ ефективното изпълнение на
задачите им.
Възлагането на нови и прецизиране на настоящите функции на ИА
„Военни клубове и военно-почивно дело“ чрез детайлна регламентация
правомощията на органа на изпълнителната власт и функциите на съответните
административни звена се цели постигането на по-голяма ефективност при
организацията, методическото ръководство и контрола върху дейността на
държавните детски градини към Министерството на отбраната в т.ч. и
планирането и разходването на ресурсите им като разпоредител от по-ниска
степен към изпълнителния директор на агенцията.
Към проекта на Постановлението на Министерския съвет е приложена
финансова обосновка съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация, одобрена от министъра на финансите.
Необходимите средства за прилагането на постановлението ще бъдат
осигурявани в рамките на утвърдените разходи по бюджета на
Министерството на отбраната за 2020 г. и в рамките на утвърдените тавани на
разходите на министерството в средносрочната бюджетна прогноза.
За изпълнението на проекта на постановление не са необходими
допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2020 г. за сметка на други бюджети по
държавния бюджет.
С проекта не се предвижда въвеждане на законодателство на ЕС,
поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие.
Проведени са обществени консултации в 30-дневен срок, съгласно чл.
26, ал. 4 от Закона за нормативните актове.

Документите относно проекта на Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на
Министерството на отбраната, приет с Постановление № 5 на Министерския
съвет от 2014 г. са съгласувани по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като
получените становища са отразени съгласно приложената справка.
Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 1. от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
П Р Е Д Л А Г А М:
Министерският съвет да приеме Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на
отбраната, приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА
И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
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