ПРЕДЛОЖЕНИЯ
от Георги Георгиев
относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за резерва на
въоръжените сили на Република България
1. В чл. 9

от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България

(ЗРВСРБ) се определят условията и времето за започване на военновременната служба на
резервистите и техника-резерв. Така формулирани, неточно е определено условието за
техниката-резерв – техниката не може да се оповестява, оповестява се нейния собственика.
Допълнително с въвеждането на срочна доброволна служба, същата следва да бъде
включена в обхвата на чл. 9. На основание гореизложеното предлагам алинеите на чл. 9 да
бъдат изменени, като се добави нова ал. 3 и същите да бъдат формулирани по следния
начин:
-

ал. 1. – От часа и деня на обявяване на военно положение или положение на война

започва военновременната служба на резервистите на активна или срочна служба и
техниката-резерв на активна служба;
-

ал. 2. – Военновременната служба на резервистите на разположение за активна

служба и запасните с мобилизационно назначение започва от момента на оповестяването
им;
-

ал. 3 - Военновременната служба на техника-резерв на разположение и техника-

запас с мобилизационно назначение започва от момента на оповестяване на собствениците
й.
2. С предложеното допълнение в т. 3 на & 1. от проектозакона (нова ал. 4 на чл. 7 от
ЗРВСРБ) се въвежда понятието „срочна служба”. Така формулирано, то е част от
съдържанието на понятието „активна служба” (чл. 7, ал. 2). С цел избягване на двусмислие
и прилагане стила на изразяване в чл. 7, ал. 2, предлагам новата ал. 4 да бъде: „Срочната
служба включва период от време, през който резервиста придобива военна подготовка или
изпълнява задачи във военните формирования, необходими за защита на страната във
военно време”.
3. С предложената в & 2. редакция на чл. 12(1)

от ЗРВСРБ не е въведено

задължението на резервистите на срочна служба да носят униформа. Предлагам добавения
текст да придобие вида „по време на активна или срочна служба”.
4. С предложената в & 3 редакция на чл. 16, изменената правна норма се припокрива
с тази в чл. 19, т. 3 от Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България
(ЗОВСРБ). При приемане на тезата, че мобилизация на резерва няма да се осъществява
самостоятелно, предлагам след анализ този член да бъде отменен.
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5. Аналогично, с предложената в & 4 редакция на чл. 17, изменената правна норма се
припокрива с тази в чл. 22, ал. 2, т. 13 от ЗОВСРБ. Предлагам след анализ този член да бъде
отменен.
6. В & 7 се предлага изменение и допълнение на чл. 24, като продължава
използването в този закон на правно формулираната с чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ норма структури от другите сили от системата за национална сигурност, които се включват
във военно време към ВС. Тези структури са определени с Постановление №54 от 05.03.2013
г. на Министерски съвет, като списъка със структурите е класифициран като държавна
тайна. Съгласно доктрината на ВС на Република България това са структурите, формиращи
невоенния компонент на ВС във военно време и не обхващат всички сили от системата за
национална сигурност. Понастоящем правната норма, формулирана в чл. 50, ал. 2 от
ЗОВСРБ, се използва при описание на основни дейности по военния отчет. Анализирайки
гореизложеното може да се направи извода, че използването й при описването на правните
норми в чл. 19, чл. 24(1), т. 8, чл. 61(1), т. 3, чл. 62, т. 3, чл. 80, чл. 86 от ЗРВСРБ е неточно,
непълно и затруднява воденето на военния отчет. Предлагам да се прецизира използването в
закона на текстовете, свързани с чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ, като в повечето случаи същите да
бъдат заменени със „структурите от системата за национална сигурност”. По този
начин ЗРВСРБ и ЗОВСРБ ще използват едни и същи формулировки.
7. С предложените в & 16 и &17 редакции на съответните членове от закона се
създава възможност за продължително изпълнение на активна служба от резервисти на
длъжности, за които същият не сключил договор и същите изискват фактическо изпълнение
на военна служба. Допълнително, при възникване на случаите по сега съществуващата ал. 4
на чл. 7, длъжността по договора ще да остане незаета при изразходван в мирно време
ресурс за подготовка на конкретен резервист за тази длъжност. Така, с предлаганите
промени се създават условия за изпълнение на военна служба за продължителен период
посредством изпълнение на активна служба от резервист, който не е изпълнил ограничения
на чл. 182(1) и разпоредбите на чл. 141(1), т. 3, т. 8 и т. 9 от ЗОВСРБ, удостоверявани с
експертно решение за годност и протокол за психологична пригодност за военна служба и
протокол

за

покриване

на

нормативите

за

физическа

годност.

На

основание

гореизложеното, предлагам тези редакции да отпаднат и срокът да се запази.
8. В предложената с & 28 редакция на чл. 58(1) е допусната грешка. Цитираният чл.
57 се предлага да бъде отменен, съгласно & 26. Видно текста „чл. 57” следва да се измени в
„чл. 57а”, което ще бъде в съответствие с изменения на ал. 2 на същия член.
9. В & 31. се изменя чл. 59а и се формулират различните етапи на срочната служба.
Определението за третия етап „изпълнение на задачи в състава на военни формирования от
въоръжените сили” частично се препокрива с обхвата на активната служба, определен в чл.
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7(2). Това би могло да доведе до противоречия при прилагането му и следва да бъде
прецизиран.
10. Предлагам в & 32., в частност в създаващия се чл. 59г, да се добави нова ал. 5 със
следния текст: „Времето, през което резервиста е на срочна служба, се зачита за трудов стаж
от първа (или трета) категория”. По този начин се запазва стилът на изразяване, използван
в чл. 5(2) и еднозначно се определя зачитането на трудовия стаж към определената
категория.
11. С предложените нови чл. 59г и чл. 59д се обхващат основно въпросите относно
сключване и прекратяване на договори с резервисти на срочна служба в доброволния
резерв. Тази служба е вид служба от доброволния резерв и следователно разпоредбите на
раздел III от глава III на ЗРВСРБ следва да важат. При необходимост от конкретизиране на
определени норми, изменения могат да бъдат направени в съответните членове от горе
цитирания раздел на закона.
12. С предложеният нов чл. 59и, ал. 1 се определя размерът на платения отпуск на
резервистите на срочна служба (8 работни дни), без да се споменава за какъв период на
срочната служба, както и не е обвързан със статута на резервиста, определен в предложения
чл. 59г, ал. 4. При това не е ясно как ще се определя размера на платения отпуск при
предсрочно прекратяване на договора. Предлагам чл. 59и, ал. 1 да се измени така:
„Резервистите, изпълняващи срочна служба по чл. 59(1), имат право на платен отпуск в
размер на 1/3 от този по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОВСРБ. Конкретният размер на отпуската се
определя пропорционално на прослужените месеци срочна служба”.
13. Предложеният нов чл. 59л да се измени така: „Български граждани, преминали
всички етапи на срочна служба, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в
държавната администрация или структурите от системата за национална сигурност при
равни други условия”. Така се отстранява възможността за ползване на права при частично
изпълнение на срочната служба, създаване на стимул за преминаване на пълния срок на
срочната служба и уеднаквяване с терминологията, използвана в ЗОВСРБ.
14. С предложението в & 33 да се създаде нова ал. 5 на чл. 61 се дава възможност за
пълноценно използване на запасните, прекратили служебното си правоотношение със
структури от системата за национална сигурност поради достигане на пределна възраст.
Подобен проблем съществува и при част от запасните - сержанти (старшини), офицерски
кандидати и младшите офицери, изпълнявали военна служба. Пределната възраст за военна
служба за тези военнослужещи съвпада с пределната служба в запаса. Необходимо е
промяна на пределната възраст за служба в запаса на гореизброените запасни, като
например с 3 години повече от пределната възраст за военна служба. Така ще се даде
възможност за реално и пълноценно използване на военнослужещите, освободени поради
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навършване на пределна възраст и изпълнявали военна служба за продължителен период от
време.
15. С предложението в & 36 се въвежда употребата на понятието „здравен статус” без
да се пояснява смисъла му. В специализираната здравна литература под здравен статус се
разбира здравословно състояние. В Закона за здравето се използва понятието „здравна
информация”. Предлагам думите „здравен статус” да бъдат заменени с „здравна
информация, необходима за военномедицинска експертиза”. Независимо от редакцията на
допълнението, следва да бъде предложено допълнение на т.7 от ал. 1 на чл. 28 от Закона за
здравето. Допълнително следва да се анализира обхвата на здравната информация, която
РЗИ съхраняват – практически само за част от българските граждани, както и да се
установят други източници за получаване на необходимата здравна информация, налична в
системата на здравеопазването.
16. С предложението в & 38 да се създаде нов чл. 84а се въвежда допълнителна
административна тежест, която отчитайки чл. 81, ал.1, не е необходима.
17. Предложените с & 39 допълненията в т.4 и т.5 на чл. 85 ще увеличат
административната тежест на резервиста при разположение за активна служба.
Необходимите административни процедури между органите по военния отчет и военните
формирования могат да бъдат осъществени служебно, включително и по електронен път.
18. Предложеното с & 39 допълнение в т. 6 на чл. 85 да се замени с
„командира/началника на военното формирование, в което е длъжността на резервиста”.
19. В т.1 от параграф 1 на Допълнителната разпоредба към ЗРВСРБ е формулирано
понятието „мобилизационно назначение”, като се използват изразите „определената
длъжност/техника-запас .........., посочена в повиквателната заповед”. Така формулирано,
понятието не е еднозначно и непълно по няколко причини:
– в повиквателната заповед няма посочена длъжност;
– самата повиквателна заповед е документ, създаван в хода на възлагане на
мобилизационното назначение;
– запасът, планиран като допълващ резерв и имащ статут на такъв с мобилизационно
назначение, в общия случай е количествен, т.е. не е обвързан с конкретна длъжност или
подразделение от състава на формированието/структурата, за който е определен.
На основание горе изложеното, предлагам понятието да се формулира за запасни и
техника-запас с израза „мобилизационно назначение е планиране за използване на запасни
или техника-запас за комплектуване на въоръжените сили в случаите на обявено
извънредно положение или военно време”.
20. Отпадането на работодателя като страна по договора за служба в доброволния
резерв ще намали административните процедури при неговото сключване, изменение или
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прекратяване. Това е в интерес на въоръжените сили, но остава открит въпросът за
обществените стимули на работодател, чиито работници/служители са в доброволния
резерв. Трудно ще бъде компенсирано от 4 до 6-месечно отсъствие на работник/служител.
Съществува сериозна вероятност след изпълнение на договора за срочна служба
работника/служителя да бъде освободен от работодателя си, поради пълноценното му
заместване от друг работник. Предвидената компенсация във форма на обезщетение не е
достатъчна и следва да се допълни с други, особено за собственици на малки и средни
предприятия. Като допълнителен стимул може да се формулира въвеждането на
преференции при участие в обществени поръчки или други взаимоотношения с държавата
за фирми, които са наели резервисти, изпълняващи договори за срочна служба или запасни,
преминали срочна служба. Използването на термини като „негативно въздействие” или
„компенсация” при описание му следва да бъдат заменени с други, които да са израз на
положително отношение на държавата и въоръжените сили към тези работодатели.
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