СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩА, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА
ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА
ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
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Приема се
как само ще се повиши в следващо военно звание за заеманата
длъжност?
В оценките в §10 и §11 не се дава възможност военнослужещият само да
бъде повишен в следващо военно звание за заеманата длъжност.
Такива случаи има за някои длъжности в Класификатора на длъжностите
за военнослужещите, както за офицерите, така и за офицерските
кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите).

Мотиви

Приемат се предложените мотиви,
като за реализацията им в проекта на
нормативния акт, §10 и §11 се
променят така:
„§10. Член 14а се изменя така:
„Чл. 14а. Оценката и окончателната
оценка на възможностите за кариерно
развитие на офицерите е:
1.
оценка 1 – „Не е
препоръчително да се преназначи на
длъжност от по-високо длъжностно
ниво или да се повиши в следващо
военно звание“;
2. оценка 2 – „Препоръчително е да се
преназначи на длъжност от същото
или от по-високо длъжностно ниво в
обхвата на притежаваното военно
звание“;
3. оценка 3 – „Препоръчително е да се
преназначи на длъжност от същото
или от по-високо длъжностно ниво
и/или да се повиши в следващо военно
звание“.“
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„§11. Член 14б се изменя така:
„Чл. 14б. Оценката и окончателната
оценка на възможностите за
повишаване във военно звание и
развитие в длъжност на офицерските
кандидати, сержантите (старшините) и
войниците (матросите) е:
1.
оценка 1 – „Не е
препоръчително да се преназначи на
длъжност от по-високо длъжностно
ниво или да се повиши в следващо
военно звание в съответната
категория“;
2.
оценка 2 – „Препоръчително е
да се преназначи на длъжност от
същото или по-високо длъжностно
ниво в обхвата на притежаваното
военно звание“;
3.
оценка 3 – „Препоръчително е
да се преназначи на длъжност от
същото или от по-високо длъжностно
ниво и/или да се повиши в следващо
военно звание в съответната
категория“;
4.
оценка 4 – „Препоръчително е
да се присвои военно звание от друга
категория“.“
В оценка 3 и на двата параграфа се
добава „/или“ и по този начин се
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създава възможност за развитие на
атестирания военнослужещ, като бъде
повишен в следващо военно звание за
заеманата длъжност, съгласно
Класификатора на длъжностите за
военнослужещи и при изпълнени
условия на ППЗОВСРБ.
На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № Н-28 от
5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и мотивите за нейното изменение и допълнение са публикувани на интернет
страницата на МО и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни (дата на откриване: 18.10.2019 г. – дата на приключване:
17.11.2019 г.).
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