ПРОЕКТ!

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
от __________ 2019 г.
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС
№ 46 от 2010 г. /обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г., изм. и доп., бр. 63 от 2010 г., бр.
53, бр. 63 и 68 от 2011 г., изм. и доп., бр. 36, 54, 92 и 99 от 2012 г., изм. бр.
48 от 2013 г., изм. и доп. бр. 37 и 77 от 2014 г., изм. бр. 40 от 2015 г. изм., бр.
27 от 2016 г., изм. бр. 8 и 74 от 2017 г., изм., бр. 107 от 2018 г., бр. 21 от
2019 г./
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 7, ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) След изтичане на сроковете по чл. 6, ал. 4, министърът на
отбраната или оправомощено от него длъжностно лице сключва договор за
военна служба с лицето, спечелило конкурса.
(2) За длъжности в структурата по чл. 50, т. 9 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България договорът за военна служба се
сключва, след получаване на изискващото се разрешение за достъп до
класифицирана информация.“
§ 2. Чл. 8 се изменя така:
„Чл. 8. След сключване на договора за военна служба, със заповед на
министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице:
1. лицето притежаващо изискващото се за длъжността разрешение за
достъп до класифицирана информация, се приема на военна служба и се
назначава на длъжност.
2 лицето, което не притежава изискващото се за длъжността
разрешение за достъп до класифицирана информация, се приема на военна
служба, назначава се на длъжност и се взема в разпореждане по специален
щат на министъра на отбраната, до издаване на изискващото се разрешение
или отказ.“
§ 3. В чл. 28, ал. 6 и ал. 7 се изменят така:

„(6) Кариерно поле „професионално“ обхваща длъжностите,
изискващи старши офицерски звания и:
1. придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по
гражданска специалност от висши граждански училища, или
2. придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по
гражданска специалност от военни академии или висши военни училища и
образователна и научна степен „доктор“.
(7) Гражданските специалности за кариерна област „професионална“
и за кариерно поле „професионално“ по ал. 6, т. 1, се определят с акт на
министъра на отбраната.“
§ 4. В чл. 77, ал. 1 се изменя така:
„(1) Прекратяване на договора за военна служба и освобождаване от
военна служба на основание чл. 162, т. 3 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България (при настъпила негодност за
военна служба или психологична непригодност) се извършва въз основа на
влязло в сила експертно решение на военномедицинските органи или
заключение на органите по чл. 141, ал. 3 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.“.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 5. Преназначаването на длъжност на военнослужещите, считано от
01.01.2019 г. въз основа на Класификатора на длъжностите на
военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с ПМС
№ 309 от 2018 г. не се взема предвид при определянето на минималния срок
за престояване на длъжност по чл. 42, ал. 1.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в
Държавен вестник.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
БОЙКО БОРИСОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ВЕСЕЛИН ДАКОВ

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 Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС
№ 46 от 2010 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
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 Правилника за прилагане на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г.
С проекта на постановление се предлагат промени в Правилника за
прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България /ППЗОВСРБ/, както следва:
1. Изменения в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 и чл. 8 от правилника /§1 и §2 от
проекта на ПМС/:
С тези изменения се цели създаване на условия класираните кандидати
веднага да бъдат приети на военна служба.
Анализът на проведените конкурси, показва че класираните за
приемане на военна служба кандидати се налага да чакат четири и повече
месеца издаването на разрешение за достъп до класифицирана информация,
преди да сключат договор за военна служба. Някои от кандидатите, в този
период приемат други предложения за работа и се отказват от възможността
да бъдат приети на военна служба.

С промяната ще се създаде възможност кандидатите, които не
притежават изискващо се разрешение за достъп до класифицирана
информация, след като сключат договори за военна служба, да бъдат приети
на военна служба на длъжностите, за които са класирани и след това да
бъдат взети в разпореждане на министъра на отбраната по специален щат,
докато получат изискващото се разрешение или отказ за достъп до
класифицирана информация. По този начин ще се намали възможността
кандидати, които са кандидатствали и са класирани за приемане на военна
служба за обявените длъжности, да приемат предложения от други
работодатели.
С промените на ал. 1 и ал. 2 от чл. 7 и чл. 8 на ППЗОВСРБ ще бъде
създадена възможност да се сключва договор и да бъдат приети на военна
служба кандидатите, които са спечелили конкурс за длъжност във военно
формирование. Остава и възможността, там където службата го изисква
приемането на военна служба да става след получаване на изискващият се
достъп до класифицирана информация.
2. Изменения в чл. 28, ал. 6 и ал. 7 от правилника /§3 от проекта на
ПМС/:
След извършените през 2017 г. промени в разпоредбите на
ППЗОВСРБ, с които се въведе новия модел за кариерно развитие, отпаднаха
кариерни полета „логистично и инженерно-техническо“, „комуникационноинформационно“ и „административно“. Прилагането на новите разпоредби,
относно кариерното развитие на военнослужещите показва, че не са
регламентирани условията за развитие на военнослужещите със старши
офицерски звания, заемащи академични длъжности, които притежават
образователна и научна степен „доктор“, но не са придобили образователноквалификационна степен „магистър“ по специалности от професионално
направление „Военно дело“ във военна академия. Тази категория
военнослужещи заемаха длъжности от посочените кариерни полета и след
тяхното отпадане не са предвидени други разпоредби в ППЗОВСРБ, които
да регламентират кариерното им развитие.
Кариерното развитие на академичния състав е специфично и се влияе
в значителна степен от Закона за висшето образование, Закона за развитие
на академичния състав и правилника за неговото прилагане. С последните
промени в Закона за развитие на академичния състав и правилника за
неговото прилагане, се въвеждат минимални национални изисквания, които
пряко влияят не само на заемащите академични длъжности, но и на
кандидатите за заемане на академични длъжности. Определените
изисквания включват наукометрични показатели и показатели, които
отразяват измерими академични резултати в преподавателската дейност.
Всичко това налага академичния състав на военните академии и висшите
военни училища да повишава своите усилия за покриване на определените
национални изисквания и да развива своите компетентности в тази посока.

В предложената редакция на разпоредбата на чл. 28, ал. 6 се
предвижда кариерно поле „професионално“ да обхваща не само
длъжностите, изискващи старши офицерски звания и придобита
образователно-квалификационна степен „магистър“ по гражданска
специалност от висши граждански училища, но и тези с придобита
образователно-квалификационна степен „магистър“ по гражданска
специалност от военни академии или висши военни училища и
образователна и научна степен „доктор“. По този начин ще се обезпечи
възможността за кариерно развитие на военнослужещите от академичния
състав.
3. Изменения в чл. 77, ал. 1 от правилника /§ 4 от проекта на ПМС/:
В действащата редакция на чл. 77, ал. 1 от ППЗОВСРБ е предвидено,
че прекратяване на договора за военна служба и освобождаване от военна
служба на основание чл. 162, т. 3 от ЗОВСРБ (при настъпила негодност за
военна служба или психологична непригодност) се извършва въз основа на
експертно решение на военномедицинските органи или заключение на
органите по чл. 141, ал. 3 от ЗОВСРБ, което е окончателно и не подлежи на
обжалване. Единствено със закон обаче може да се изключи обжалване, и
тъй като такава възможност в ЗОВСРБ не е предвидена, е необходима
промяна на посочената разпоредба. По този начин разпоредбата ще се
прецизира и ще се приведе в съответствие със ЗОВСРБ и ще съответства на
конституционния принцип за правото на гражданите да обжалват всички
административни актове, които ги засягат, след като не е предвидено друго
в закон.
4. Предложението за създаване на разпоредбата на §5 от Преходните и
заключителни разпоредби на проекта на ПМС е продиктувано от следното:
Съгласно чл. 42, ал. 1 от ППЗОВСРБ, минималният срок за престой на
военнослужещите на длъжност е една година. През втората половина на
2018 г. беше променен Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.), като от 01.01.2019 г. се
трансформира системата на заплащане за военнослужещите (от
възнаграждение за присвоеното им военно звание и степен към
възнаграждение в зависимост от заеманата длъжност и присвоеното им
военно звание). За реализиране на новия принцип на заплащане беше
разработен и приет с ПМС № 309 от 2018 г. Класификатор на длъжностите
на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Предвид
изложеното, във всички военни формирования и структури се извършиха
организационно-щатни промени и военнослужещите бяха преназначени на
длъжност по новите длъжностни разписания, считано от 01.01.2019 г.

При така създалата се ситуация, преназначаване на военнослужещ
до 01.01.2020 г., предвид разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от ППЗОВСРБ би
било невъзможно. Приложима е единствено хипотезата на § 43, ал. 2 от
Преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 188 на
Министерския съвет от 2011 г. за изменение и допълнение ППЗОВСРБ (ДВ,
бр. 53 от 2011 г./ - по решение на министъра на отбраната, еднократно за
срока на службата, което води до ограничаване възможността за
преназначаване на военнослужещите, тъй като някои от тях вече са
ползвали посочения параграф. Това от своя страна ще доведе до снижаване
на способностите на някои от военните формирования и до нови проблеми
пред системата за командване и управление, тъй като се ограничава
възможността за преназначаване на някои от способните военнослужещи.
За предотвратяване на последствията от несвоевременно назначаване
на военнослужещи на ключови длъжности, което ще се отрази негативно на
способностите на военните формирования от една страна и запазване
непрекъснатостта на кариерно развитие на военнослужещите от друга
страна е целесъобразно преназначаването на военнослужещите от
01.01.2019 г. да не се отчита при определянето на минималния срок по чл.
42, ал. 1 от ППЗОВСРБ.
За изпълнението на проекта на постановление не са необходими
допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2019 г. за сметка на други бюджети по
държавния бюджет.
Предложеният проект на акт не води
до въздействие върху
държавния бюджет.
С проекта на акт на Министерския съвет не се транспонират актове на
ЕС, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с
европейското право.
При изпълнението на процедурата по чл. 26, ал. 2 от Закона за
нормативните актове /ЗНА/ не са постъпили бележки и предложения. В
съответствие с чл. 26, ал. 3 и 4 от ЗНА по проекта на постановление са
проведени обществени консултации в 14-дневен срок, за да се обезпечи
възможно най-скорошното прилагане на новите разпоредби и да се
оптимизират процедурите за приемане на военна служба и преназначаване
на военнослужещите, с цел преодоляване некомплекта във въоръжените
сили и окомплектоване на ключови длъжности на стратегическо,
оперативно и тактическо нива.
С оглед изложеното и на основание 32, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация докладът и
проектът на постановление са съгласувани със заинтересованите
министерства и ведомства, съгласно приложената справка.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация, предлагам Министерският съвет да приеме проекта на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА
И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

/П/

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

Приложение № 1 към чл. 16.

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*
* Приложете към формуляра допълнителни информация/документи
Институция:
отбраната

Министерство

на

За включване в законодателна/
оперативна
програма
на
Министерския съвет за периода:
юни 2019 г.
Контакт за въпроси: полк Цветан
Цветков – началник на отдел
„Окомплектоване с личен състав“ в
дирекция
„Управление
на
човешките ресурси в отбраната“ МО

Нормативен акт: Постановление
МС за изменение и допълнение
Правилника за прилагане на Закона
отбраната и въоръжените сили
Република България

на
на
за
на

Дата: 15.05.2019 г.

Телефон: 02 9221020

1. Дефиниране на проблема:

В резултат на извършен анализ на прилагането на разпоредбите в
Раздели II, V и VIII от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ) е установена
необходимост от:
- създаване на условия класираните кандидати веднага да бъдат приети
на военна служба;
- прецизиране на условията за развитие на военнослужещите със
старши офицерски звания, заемащи академични длъжности;
- прецизиране на изпълнението на текста в чл. 42, ал. 1 в интерес на
военната служба;
- с разпоредбата на чл. 77, ал. 1 от ППЗОВСРБ е регламентирано, че
експертното решение на военномедицинските органи или заключението на
органите по чл. 141, ал. 3 от ЗОВСРБ е окончателно и не подлежи на
обжалване, което не съответства на уредбата в ЗОВСРБ, която не предвижда
необжалваемост на посочените актове.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите,
които обосновават нормативната промяна.

Прилагането на нормативната уредба, регламентираща приемането на
военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в
страната и в чужбина, кариерното развитие на военнослужещите, както и
това на старшите офицери, заемащи академични длъжности показа, че е
необходима промяна на определени разпоредби и създаването на нови в
ППЗОВСРБ, както следва:

1. Класирани за приемане на военна служба кандидати се налага да
чакат издаването на разрешение за достъп до класифицирана информация.
Някои от кандидатите, в периода за издаване на изискващият се за
длъжността достъп приемат други предложения за работа и се отказват от
възможността да бъдат приети на военна служба.
За преодоляването на този проблем е необходимо създаване на условия
класираните кандидати веднага да бъдат приети на военна служба чрез
изменение и допълнение на ал. 1 и ал. 2 от чл. 7 и чл. 8 от ППЗОВСРБ. С
промяната ще се създаде възможност кандидатите, които не притежават
изискващо се разрешение за достъп до класифицирана информация, след
като сключат договори за военна служба, да бъдат приети на военна служба
на длъжностите, за които са класирани и след това да бъдат взети в
разпореждане на министъра на отбраната по специален щат, докато получат
изискващото се разрешение или отказ за достъп до класифицирана
информация. По този начин ще се намали възможността кандидати, които са
кандидатствали и са класирани за приемане на военна служба за обявените
длъжности, да приемат предложения от други работодатели.
2. През 2017 г. се извършиха промени в разпоредбите на ППЗОВСРБ,
с които се въведе новия модел за кариерно развитие. Отпаднаха кариерни
полета „логистично и инженерно-техническо“, „комуникационноинформационно“ и „административно“. Прилагането на новите разпоредби,
относно кариерното развитие на военнослужещите показва, че не са
регламентирани условията за развитие на военнослужещите със старши
офицерски звания, заемащи академични длъжности, с придобита
образователна и научна степен „доктор“, без завършена образователноквалификационна степен „магистър“ от професионално направление
„Военно дело“. Тази категория военнослужещи заемаха длъжности от
посочените кариерни полета и след тяхното отпадане за тях не са
предвидени разпоредби в ППЗОВСРБ, което ограничава тяхното кариерно
развитие. В този смисъл е необходимо да се направят промени в
разпоредбите на чл. 28, ал. 6 от ППЗОВСРБ, които да осигурят възможност
за кариерно развитие на военнослужещите от академичния състав,
притежаващи старши офицерско звания, с придобита образователна и
научна степен „доктор“, без завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“ от професионално направление „Военно дело“.
3. Във връзка с влизането в сила на новия Класификатор на
длъжностите на военнослужещите в МО, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската армия, във всички структури се
извършиха организационно-щатни промени и военнослужещите бяха
преназначени на длъжност по новите длъжностни разписания, считано от
01.01.2019 г.
Съгласно чл. 42, ал. 1 от ППЗОВСРБ, минималният срок за престой на
военнослужещите на длъжност е една година, което затруднява
преназначаването им на длъжност до 01.01.2020 г. За предотвратяване на

последствията, от несвоевременно окомплектоване на ключови длъжности,
което ще се отрази негативно на способностите на военните формирования
от една страна и запазване непрекъснатостта на кариерно развитие на
военнослужещите от друга, е целесъобразно преназначаването на
военнослужещите от 01.01.2019 г. да не се отчита при определянето на
минималния срок по чл. 42, ал. 1 от ППЗОВСРБ.
4. В действащата редакция на чл. 77, ал. 1 от ППЗОВСРБ е
предвидено, че прекратяване на договора за военна служба и освобождаване
от военна служба на основание чл. 162, т. 3 от ЗОВСРБ (при настъпила
негодност за военна служба или психологична непригодност) се извършва
въз основа на експертно решение на военномедицинските органи или
заключение на органите по чл. 141, ал. 3 от ЗОВСРБ, което е окончателно и
не подлежи на обжалване. Единствено със закон обаче може да се изключи
обжалване, и тъй като такава възможност в ЗОВСРБ не е предвидена, е
необходима промяна на посочената разпоредба.
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. Анализът на резултатите от проведените конкурси за приемане на
военна служба, на лица завършили граждански средни или висши училища в
страната и в чужбина показва, че класирани за приемане на военна служба
кандидати се налага да чакат издаването на разрешение за достъп до
класифицирана информация. Някои от кандидатите, в периода за издаване
на изискващият се за длъжността достъп, приемат други предложения за
работа и се отказват от възможността да бъдат приети на военна служба,
което оказва негативно влияние при окомплектоването на вакантните
длъжности и респективно на способностите на военните формирования.
Срокът за издаване на тези разрешения не зависи от организацията на работа
в Министерството на отбраната. В резултат на динамично променящите се
условия за наемане на работници и служители от различни фирми и
организации, се налага необходимостта да се направят промени в
нормативната уредба, регламентираща приемането на военна служба на
лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в
чужбина.
2. Съществуващата разпоредба на чл. 28, ал. 6 от ППЗОВСРБ не
урежда в пълна степен възможността за кариерно развитие на
военнослужещите със старши офицерски звания от академичния състав, с
придобита образователна и научна степен „доктор“, без завършена
образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионално

направление „Военно дело“. Описаният проблем не може да бъде решен в
рамките на прилагане на действащата разпоредба на чл. 28 от ППЗОВСРБ,
както и чрез промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови
технологични възможности.
3. През втората половина на 2018 г. беше променен Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 98 от
27.11.2018 г.), като от 01.01.2019 г. се трансформира системата на заплащане
за военнослужещите (от възнаграждение за присвоеното им военно звание и
степента към възнаграждение в зависимост от заеманата длъжност и
присвоеното им военно звание). За реализиране на новия принцип на
заплащане беше разработен и приет нов Класификатор на длъжностите на
военнослужещите в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия, базиран на новите параметри. В следствие
на това възникна необходимостта организационно-щатната структура на
формированията от въоръжените сили да се приведе в съответствие с
Класификатора на длъжностите за военнослужещи, приет с ПМС №
309/14.12.2018 г. За целта във всички структури се извършиха
организационно-щатни промени и военнослужещите бяха преназначени на
длъжност по новите длъжностни разписания, считано от 01.01.2019 г.
Съгласно чл. 42, ал. 1 от ППЗОВСРБ, минималният срок за престой на
военнослужещите на длъжност е една година, което затруднява
преназначаването на военнослужещите на длъжност до 01.01.2020 г. При
така създалата се ситуация, преназначаване на военнослужещ е възможно
единствено по решение на министъра на отбраната следвайки процедурата
на § 43, ал. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на ППЗОВСРБ.
Разпоредбите на § 43, ал. 2 дават възможност еднократно за срока на
службата военнослужещите да се преназначават, без да са изпълнили
изискванията на чл. 42, ал. 1. Това води до ограничаване възможността за
преназначаване на военнослужещите, тъй като някои от тях вече са ползвали
посочения параграф. Това от своя страна ще доведе до снижаване на
способностите на някои от военните формирования и до нови проблеми
пред системата за командване и управление.
4. Експертното решение на военномедицинските органи и
заключението на органите по чл. 141, ал. 3 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България не са окончателни актове, а
подлежат на обжалване по съдебен ред. Единствено със закон може да се
изключи обжалване, и тъй като такава възможност в ЗОВСРБ не е
предвидена, е необходима промяна на посочената разпоредба.
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

нормативния акт
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?

С предвидените изменения и допълнения в ППЗОВСРБ се поставят
следните цели:
1. Създаване на възможност кандидатите, класирани за заемане на
длъжности, да бъдат приети на военна служба, след като сключат договори
за военна служба, без да чакат издаването на изискващо се разрешение за
достъп до класифицирана информация, като бъдат взети в разпореждане на
министъра на отбраната по специален щат, докато получат изискващото се
разрешение или отказ за достъп до класифицирана информация.
2. Осигуряване на възможност за кариерно развитие на
военнослужещите от академичния състав със старши офицерски звания,
притежаващи образователна и научна степен „доктор“, без придобита
образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионално
направление „Военно дело“.
3. Създаване на възможност за комплектуване на ключови длъжности
от стратегическо, оперативно и тактическо нива във Въоръжените сили
(ВС), без които се затруднява дейността на съответните военни
формирования (структури) и на ВС в цялост.
4. Прецизиране на разпоредбите в чл. 77, ал. 1 от ППЗОВСРБ и
привеждането й в съответствие с чл. 120, ал. 2 от Конституцията и ЗОВСРБ.
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.).
Преки заинтересовани страни:
1. Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната.
2. Военните формирования от Българската армия.
3. Военнослужещите от Министерство на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
Косвени заинтересовани страни:
Военните формирования от Българската армия и структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната, с оглед преодоляване
некомплекта от личен състав.
Брой
на
идентифицираните
заинтересовани
страни
–
военнослужещите от МО, структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия

4. Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и не
регулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата,
включително и варианта „без намеса“.

1. Вариант 0 „без намеса“
1. Ще се задълбочава проблема с некомплекта от военнослужещи в
съответните структури, тъй като частните фирми и организациите извън
структурите на МО и МВР не изискват разрешение за достъп до
класифицирана информация при назначаване. Това ще доведе от една страна
до загуба на определен брой кандидати, които ще бъдат привлечени от
други работодатели и от друга страна до допълнително натоварване на
личния състав от военните формирования, тъй като по-малък брой
военнослужещи следва да изпълняват повече задачи.
2. При този вариант ще се запази съществуващата разпоредба на чл.
28, ал. 6, като по този начин ще се ограничи кариерно развитие на
военнослужещите със старши офицерски звания от академичния състав,
притежаващи образователна и научна степен „доктор“, без придобита
образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионално
направление „Военно дело“.
3. При преназначаване на военнослужещите ще се срещат
съществени затруднения, при което важни длъжности в Министерство на
отбраната, Българската армия и структури на пряко подчинение на
министъра на отбраната ще останат неокомплектовани. Ще се затрудни
осигуряването на длъжности за випуските на НВУ и ВА.
4. Разпоредбата на чл. 77, ал. 1 от ППЗОВСРБ ще остане
непрецизна, в противоречие със ЗОВСРБ, в който липсва уредба,
изключваща обжалването на експертното решение на военномедицинските
органи или заключението на органите по чл. 141, ал. 3 от този закон.
2. Вариант 1 за частично действие
Междинен вариант, при който се прави изменение само в
разпоредбата на чл.77, ал. 1 от ППЗОВСРБ, а не се приемат всички останали
предложения.
Разпоредбата на чл. 77, ал. 1 от ППЗОВСРБ ще бъде приведена в
съответствие със ЗОВСРБ и ще съответства на конституционния принцип за
правото на гражданите да обжалват всички административни актове, които
ги засягат, след като не е предвидено друго в закон. Неприемането на
останалите предложения ще доведе до:
Негативно въздействие по отношение на усилията за намаляване на
некомплекта във въоръжените сили, свързано с политиката за привличане и
задържане на кадри.
Негативно влияние по отношение на една голяма част от старшите
офицери заемащи академични длъжности, изразяващо се в невъзможността
за повишаването им във военно звание, рефлектиращо в демотивация.

Социално негативни въздействия за военнослужещите във връзка с
преназначаването им на длъжност, тъй като за всички трябва да се използва
условието на § 43, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към
ПМС № 188 от 2011г. за изменение и допълнение на ППЗОВСРБ. В този
случай важни длъжности в Министерство на отбраната, Българската армия и
структури на пряко подчинение на министъра на отбраната ще останат
неокомплектовани, поради това, че някои военнослужещи вече са ползвали
това условие, което е валидно веднъж за цялата служба.
3. Вариант 2 за действие
1. С промените на ал. 1 и ал. 2 от чл. 7 и чл. 8 на ППЗОВСРБ ще
бъде създадена възможност да се сключва договор и да бъдат приети на
военна служба кандидатите които са спечелили конкурс за длъжност във
военно формирование. Остава и възможността, там където службата го
изисква приемането на военна служба да става след получаване на
изискващият се достъп до класифицирана информация.
2. С редакцията на ал. 6 и ал. 7 от чл. 28 на ППЗОВСРБ ще бъде
възстановена възможността за кариерно развитие на военнослужещите от
академичния състав със старши офицерски звания, притежаващи
образователна и научна степен „доктор“, без придобита образователноквалификационна степен „магистър“ от професионално направление
„Военно дело“
3. Със създаването на параграфа в Преходните и Заключителните
разпоредби на ППЗОВСРБ ще бъде създадена възможност за
преназначаване на военнослужещите, независимо от преназначаването им
във връзка с влизането в сила на новият Класификатор на длъжностите на
военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет
с ПМС № 309 от 2018 г., което от своя страна оказва негативно въздействие
по отношение на окомплектоването на ключови длъжности.
4. С изменението на разпоредбата на чл. 77, ал. 1 ще се предвиди, че
прекратяване на договора за военна служба и освобождаване от военна
служба на основание чл. 162, т. 3 от ЗОВСРБ (при настъпила негодност за
военна служба или психологична непригодност) ще се извършва въз основа
на влязло в сила експертно решение на военномедицинските органи или
заключение на органите по чл. 141, ал. 3 от ЗОВСРБ. С отпадането на
изискването
за необжалваемост на
експертното
решение
на
военномедицинските органи или заключението на органите по чл. 141, ал. 3
от ЗОВСРБ ще се постигне съответствие със ЗОВСРБ.
Тези изменение и допълнение ще увеличат възможностите за
решаване на проблема с некомплекта от военнослужещи и ще създадат подобри условия за развитие на старшите офицерите заемащи академични
длъжности. Ще бъде коригирана незаконосъобразната редакция на чл.77, ал.
1 от ППЗОВРБ.
5. Негативни въздействия: Опишете качествено (при възможност – и количествено)
всички значими потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за

всеки един от вариантите, в т.ч. разходи за идентифицираните заинтересовани страни в резултат
на предприемане на действията. Пояснете кои разходи се очаква да бъдат второстепенни, и кои да
са значителни.

1. Вариант 0 „без намеса“
Запазва се действащата законова уредба, което води до загуба на
определен брой качествени кандидати за военна служба. Демотивира се на
голяма част от старшите офицери заемащи академични длъжности, поради
невъзможността да бъдат повишавани във военно звание. Възникват
съществени затруднения при преназначаване на военнослужещите, при
което важни длъжности в Министерство на отбраната, Българската армия и
структури на пряко подчинение на министъра на отбраната ще останат
неокомплектовани, което от своя страна ще повлияе на осигуряването на
длъжности за випуските на НВУ и ВА. Остава действащата редакция на чл.
77, ал. 1 от ППЗОВСРБ, която не е в съответствие със ЗОВСРБ.
2. Вариант 1 за частично действие
По отношение на чл. 77, ал. 1 от ППЗОВРБ ще се постигне целеният
ефект, но остават негативните последици, посочени в предходния вариант.
3. Вариант 2 за действие
При този вариант няма да настъпят негативни икономически, социални,
финансови
или
екологични
въздействия
за
идентифицираните
заинтересовани страни.
6. Положителни въздействия:
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.

1. Вариант 0 „без намеса“
При този вариант няма да настъпят положителни въздействия за
идентифицираните заинтересовани страни.
2. Вариант 1 за частично действие
По отношение на чл. 77, ал. 1 от ППЗОВРБ ще се постигне целеният
ефект и разпоредбата ще бъде приведена в съответствие със ЗОВСРБ, който
не изключва обжалването на експертното решение на военномедицинските
органи или заключението на органите по чл. 141, ал. 3 от ЗОВСРБ.
3. Вариант 2 за действие
С приемането на посочените изменения в ППЗОВСРБ ще се постигне:
1. Положително въздействие по отношение на усилията за намаляване
на некомплекта във въоръжените сили, свързано с политиката за привличане
и задържане на кадри.
2. Мотивиране на една голяма част от старшите офицери заемащи
академични длъжности, чрез създаването на възможност за повишаването
им във военно звание, което е в унисон с политиката за задържане и

развитие на военнослужещите.
3. Създаване на възможности за комплектуване ключови длъжности на
стратегическо, оперативно и тактическо нива във Въоръжените сили (ВС),
без които се затруднява дейността на съответните военни формирования
(структури) и на ВС в цялост.
4. По отношение на чл. 77, ал. 1 от ППЗОВРБ ще се постигне целеният
ефект и разпоредбата ще бъде приведена в съответствие със ЗОВСРБ, който
не изключва обжалването на експертното решение на военномедицинските
органи или заключението на органите по чл. 141, ал. 3 от ЗОВСРБ.
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 измененията и
допълненията в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
8. Административната тежест:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
☐ Няма ефект
9. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):
☐ Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
10.

Проектът

на

нормативен

акт

изисква

цялостна

оценка

на

въздействието:
☐ Да
☐Не
11. Обществени консултации:
Обобщете най-важните въпроси за обществените консултации, посочете
индикативен график за тяхното провеждането и видовете консултационни
процедури.
Най - важните въпроси за обществената консултация са:
В1: Приемането на измененията и допълненията на акта ще способства ли за
подобряване комплектуването на военните формирования (структури) с личен състав ?
В2: Приемането на измененията и допълненията на акта ще способства ли за
развитието на военнослужещите и тяхната мотивация?

В3: Какви биха били последиците за военнослужещите от приемането или не
приемането на предлаганите изменения и допълнения на акта?
Проектът на Постановление на Министерския съвет е съгласуван със следните
заинтересовани страни - Министерството на отбраната, Българската армия и структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната. Проектът на Постановление на
Министерския съвет ще се съгласува със заинтересованите министерства и ведомства по
реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация. Проектът на Постановление на Министерския съвет ще бъде публикуван
за 14 дни на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на
Министерството на отбраната, за да се обезпечи възможно най-скорошното прилагане на
новите разпоредби и се облекчат процедурите за преодоляване некомплекта от
военнослужещи във въоръжените сили. Справката за отразените становища ще бъде
публикувана на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на
Министерството на отбраната.
12. Подпис на отговорното лице:
Име и длъжност: Людмил Михайлов – директор на дирекция „Управление на
човешките ресурси в отбраната“ - МО
Дата: 15.05.2019 г.
Подпис: /П/

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, т. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува без
препоръки постъпилата с Ваш Рег. № 20-26-246 от 17 май, 2019 г. частична предварителна
оценка на въздействието на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
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. 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

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

