СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩАТА,
ПОЛУЧЕНИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ПРОЕКТА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ 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.

Приемане/не
Име/наименование
Предложения
приемане на
Мотиви
предложението
Предложения от
Мотивите Ви:
Предложенията
Класирани за приемане на военна
enherma
„По този начин ще се намали възможността кандидати, не се приемат служба кандидати се налага да чакат
издаването на разрешение за достъп до
предложение от други които са кандидатствали и са класирани за приемане на
военна служба за обявените длъжности, да приемат
класифицирана информация. Някои от
работодатели
на Портала за
предложения от други работодатели.“
тези кандидати нямат доходи и в
обществени
- „Намалявайки възможностите на кандидатите“, не ги
периода за издаване на изискващият се
консултации на
ограничавате административно, нали???
за длъжността достъп приемат други
Министерския съвет на
- В тази връзка, ако „класираните“ кандидати и в
предложения за работа и се отказват от
30 май 2019г.
последствие през периода на т.н. „взети в разпореждане на
възможността да бъдат приети на
министъра на отбраната по специален щат“, намерят
военна служба.
„предложение от други работодатели“, как ще бъдат
Приемането им веднага на военна
освобождавани?
служба дава възможност същите да
получават заплата като войник и по
този начин се избягва периода, в който
са в очакване без доходи. В същото
време
тези
военнослужещи
ще
изпълняват определени задължения,
които не изискват достъп до
класифицирана информация и ще са
полезни за въоръжените сили.
Що се отнася до освобождаването
от военна служба на военнослужещи,
взети в разпореждане по специален
щат на министъра на отбраната, то те
се ползват с възможностите за
освобождаване, важащи за всички
останали военнослужещи.
Предложения от
При запазване на съществуващата
Mинистърът на отбраната със своя заповед № ОХ- Предложенията
Alexandra
448/14.05.2019 г. е разпоредил да се изготви анализ на не се приемат разпоредба на чл. 28, ал. 6, ще се
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По проекта за
промени в
ППЗОВСРБ
на Портала за
обществени
консултации на
Министерския съвет на
10 юни 2019г.

настоящия модел за кариерно развитие на
военнослужещите, както и анализ на академичния състав
във военно-образователната система и до края на 2019 г.
да се представят предложения за промени.
Промените в чл. 28 от ППЗОВСРБ касаят Модела за
кариерно развитие на военнослужещите, който е обявен
със заповед на министъра на отбраната № ОХ1199/22.11.2017 г. Представен е и пред обществеността.
Моделът е публикуван на основната страница на
Министерството на отбраната.
Освен това, на 01.01.2019 г. влязоха в сила промени в
ППЗОВСРБ, с които се даде възможност на офицерите от
академичния състав, заемащи длъжностите към датата на
влизането в сила на промените и не са придобили
образователно-квалификационна степен „магистър“ в
професионално направление „Военно дело“, в т.ч. и тези
със старши офицерски звания, да могат да заемат
съответните длъжности и да се преназначават на
длъжности от същото кариерно поле (отнася се и за тези
военнослужещи, които изпълняват длъжности в
кариерно поле „командно“) в обхвата на притежаваното
военно звание до изтичането на срока на договора им за
военна служба.
Предимството за развитие в следващо военно звание на
офицери от академичния състав, притежаващи старши
офицерски звания и заемащи длъжности в кариерно поле
„командно“
и
са
завършили
образователноквалификационна степен „магистър“ в професионално
направление „Военно дело“, е предизвикано от факта, че
този академичен състав обучава курсанти за развитие по
т.н. военна квалификация, придобита чрез обучение и
подготовка по военни специалности/специализации, а не
по граждански специалности, които могат да се преподават
и от академичен състав, завършил граждански ВУЗ.
Съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за нормативните
актове, изработването на проект на нормативен акт се
извършва при зачитане на принципите на необходимост,
обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност,

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“.
До 2017 г., когато се промени
Модела за кариерно развитие на
военнослужещите,
тези
офицери
заемаха длъжности от кариерно поле
„Административно“. При закриването
на това кариерно поле за тези офицери
не е създадена възможност за развитие
и поради това, че не отговарят на
изискванията за заемане на длъжности
в кариерните полета по чл. 28, ал. 6
същите следваше да бъдат освободени
от военна служба.
С § 4 от Преходни и заключителни
разпоредби към Постановление № 336
на Министерския съвет от 20 декември
2018 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили на
Република България (ДВ, бр. 107 от
2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) се
създаде възможност, офицерите от
академичния състав да останат на
служба, но не и да заемат длъжности,
изискващи по-високо военно звание. С
тази
процедура
са
създадени
ограничения в кариерното развитие на
академичния състав, които следва да
бъдат отстранени.
Новата разпоредба ще мотивира
една голяма част от старшите офицери
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субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
Предвидената промяна в Модела за кариерно развитие
на военнослужещите следва да се извършва при попродължително обществено обсъждане, а не в 14-дневен
срок, тъй като фактори в кариерното развитие на
военнослужещите са ръководството на министерството,
командирите/началниците/ръководителите
на
военни
формирования (структури), структурите по управление на
човешките ресурси (личен състав) и не на последно място
военнослужещите от въоръжените сили.
Във връзка с описаното по-горе, ПРЕДЛАГАМ:
1. Да не се правят промени в чл. 28, ал. 6 и ал. 7 от
ППЗОВСРБ, до представяне на разпоредения със заповед
на министъра на отбраната № ОХ-448/14.05.2019 г. анализ
на настоящия модел за кариерно развитие на
военнослужещите;
2. Да отпадне текста „до изтичането на срока на
договора им за военна служба“ в § 4 от Преходни и
заключителни разпоредби към Постановление № 336 на
Министерския съвет от 20 декември 2018 г. за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ,
бр. 107 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.).
МОТИВ: По този начин, до представяне на промените
в „Модела за кариерно развитие на военнослужещите“ във
връзка с изпълнение на заповед на министъра на отбраната
№ ОХ-448/14.05.2019 г. и изменение на ППЗОВСРБ, няма
да се освобождават военнослужещи със старши офицерски
звания от академичния състав, заемащи длъжности в
кариерно поле „командно“, поради изтичане на сроковете
на договорите им за военна служба.
3. Срокът за предложения и становища по проекти на
нормативни актове, публикувани на Портала за
обществени консултации и касаещи модела за кариерно
развитие на военнослужещите, да е не по-кратък от 30
дни, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните
актове.
МОТИВ: Предложенията за промени в нормативните

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 и ще бъде оценка на
вложения от тях труд за придобиване
на образователна и научна степен
„доктор“ и научна степен „доктор на
науките“.
Предложените изменения в чл. 28,
ал. 6 и ал. 7 ще дадат възможност и за
академично развитие на офицери с
младши
офицерски
звания,
притежаващи
образователноквалификационна степен „бакалавър“ в
професионално направление „Военно
дело“
и
съответна
гражданска
специалност, които чрез разработване
на
дисертационни
трудове
да
придобият
знания
и
умения
необходими
за
преподаване
на
специфични за въоръжените сили
дисциплини свързани с компютърните
и информационните технологии, кибер
сигурността и придобиваните нови
високо технологични средства. Това
кариерно
поле
ще
гарантира
професионално
развитие
на
военнослужещите, чрез заемане на
академични длъжности във военнообразователните институции.
В доклада на министъра на
отбраната
ясно
е
разписано
основанието, поради което се налага
провеждане
на
обществени
консултации в рамките на 14 дни. В
него недвусмислено е посочено
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актве
по
Модела
за
кариерно
развитие
на
военнослужещите, следва да се извършват при спазване на
принципите, посочени в чл. 26, ал. 1 от Закона за
нормативните актове. Така ще се ограничат промените
приемани „ангро“, „на тъмно и тихо“, без да се вземат под
внимание всички фактори, участващи в кариерното
развитие на военнослужещите.

необходимостта от възможно найскорошното прилагане на новите
разпоредби във връзка с оптимизиране
на процедурите за приемане на военна
служба
и
преназначаване
на
военнослужещи на ключови длъжности
във въоръжените сили.
Целта на създадените със заповед
№ ОХ-448/14.05.2019 г. на министъра
на отбраната работни групи е
изготвяне на анализ на текущото
състояние по конкретни направления и
представяне
на
предложения
и
решения
по
идентифицирани
проблемни области в краткосрочен и
дългосрочен
план.
Гореописаната
процедура изисква провеждането на
непрекъснати дейности по анализ и
оценка
на
възможностите
за
оптимизиране на процесите отнасящи
се предимно до човешкия фактор и при
необходимост
предприемане
на
действия за усъвършенстване на
свързаните
с
това
процеси
в
нормативната уредба и няма нищо
общо с предложените спешни промени
в чл. 28 на ППЗОВС.
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