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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 Постановление № 382 на Министерския съвет от
30.12.2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените
сили до 2020 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2016 г., изм. и доп., бр. 58 и бр.
96 от 2016 г., бр. 51 от 2017 г., бр. 56, бр. 106, бр. 108 от 2018 г. и
бр. 86 от 2019 г.).
УВАЖАЕМИ
ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ
ГОСПОЖИ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
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 Постановление № 382 на Министерския съвет от 30.12.2015 г. за приемане
на План за развитие на въоръжените сили до 2020 година (обн., ДВ, бр. 3 от
2016 г., изм. и доп., бр. 58 и бр. 96 от 2016 г., бр. 51 от 2017 г., бр. 56, бр. 106 и
бр. 108 от 2018 г. и бр. 86 от 2019 г.).
Приетото Решение на 44-то Народно събрание за откриване на Висше
военновъздушно училище „Георги Бенковски“ (ВВВУ „Г. Бенковски“), обн. в
ДВ бр. 34/23.4.2019 г., изисква извършване на изменение и допълнение на
съответните подзаконови нормативни актове, свързани с функционално му
въвеждане във военно-образователната система. Формирането на ВВВУ „Г.
Бенковски” ще осигури обучението и подготовката на авиационни кадри за
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нуждите
на
въоръжените
сили,
въздухоплаването
с
държавни
въздухоплавателни средства (полицейски, митнически и на други държавни
структури) и гражданската авиация. Това е от особено значение за развитието
на отбранителните способности на Българската армия, предвид стартиралия
процес на придобивани и усвояване на новия тип боен самолет и от
навлизането на върхови технологии във войските и специфичното ресурсно
осигуряване. ВВВУ „Г. Бенковски” ще се образува на основата на сегашния
факултет „Авиационен” на НВУ „В. Левски”, като с цел осигуряване
функционирането на училището е необходимо да бъде увеличен личния му
състав, тъй като настоящия личен състав на факултет „Авиационен” не може да
обхване всички дейности и не е в състояние да осигури необходимия брой
преподавателски състав.
В интерес на постигане на балансирано географско разпределение на
елементите от структурите на НАТО в регионален мащаб, Р България е заявила
готовност за изграждане на Военноморски координационен елемент (ВМКЕ) на
своя територия, който да изпълнява дейностите по координация в Черно море.
Във ВМКЕ ще се осъществява сбор, обработка и анализ на информация за
обстановката в морските пространства на Р България, като потребители на
информацията от ВМКЕ ще са ВМС, национални институции, в т.ч. Морска
администрация, Гранична полиция и Държавно предприятие пристанищна
инфраструктура, а така също НАТО и ЕС.
В допълнение, в ход е процедурата по придобиване на плавателни
средства за нуждите на ВМС, като финансовите средства за закупуването им,
предлаганото към тях оборудване и транспортиране са осигурени.
В проекта на постановлението се предвижда реорганизиране на
Военномедицинска академия и Комендантство-МО, което се обуславя
предимно от оптимизиране на процесите по осигуряване на личния състав от
въоръжените сили с материални ресурси (лекарства, медицински консумативи,
имущества и др.) и оптимизиране на тези структури.
Един от документите, който изисква изменение е Планът за развитие на
въоръжените сили до 2020 г., приет с Постановление на Министерския съвет №
382/30.12.2015 г. Планът за развитие на въоръжените сили до 2020 г. определя
параметрите за развитие и основни насоки за изграждане на отбранителните
способности на въоръжените сили до 2020 г. Планът е отворен документ и при
изменения в нормативната уредба, която го касае, същият трябва да бъде
актуализиран, за да отрази тези изменения.
За цялостно и нормативно регулиране на процесите по формиране и
функциониране на ВВВУ, освен изменение и допълнение на Плана за развитие
на въоръжените сили до 2020 г., се налага да бъде извършено изменение и
допълнение и на следните подзаконови нормативни актове на Министерския
съвет:
- Постановление № 54 на Министерски съвет от 2010 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерство на отбраната и за определяне на
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структури на пряко подчинение на министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 27 от
2010 г.);
- Постановление № 175 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне
на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в
Министерството на отбраната (обн., ДВ, бр. 57 от 2009 г.).
Изпълнението на постановлението няма да окаже пряко или косвено
въздействие върху държавния бюджет, като предвиденото формиране на Висше
военновъздушно училище „Георги Бенковски”, както и реорганизирането на
Военномедицинска академия, Комендантство-МО и ВМС се осигурява в
рамките на бюджета на Министерството на отбраната за съответната година.
За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни
разходи/трансфери/други плащания, които да бъдат одобрени по бюджета на
Министерството на отбраната за сметка на бюджети по държавния бюджет.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния
бюджет.
На основание чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация към проекта на решение е
изготвена и приложена финансова обосновка.
С проекта на нормативния акт са проведени обществени консултации в
14-дневен срок, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, тъй
като изменението и допълнението на Плана за развитие на въоръжените сили до
2020 г. следва да се изпълни в най-кратък срок с оглед необходимостта от
технологично време за извършване на дейностите във въоръжените сили за
обезпечаване създаването и функционалното въвеждане на ВВВУ “Г.
Бенковски”.
С проекта на акт на Министерския съвет не се транспонират актове на
Европейския съюз, поради което не се налага изготвянето на справка за
съответствие с европейското право.
Проектът на постановление е съгласуван със заинтересованите
министерства и ведомства, съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
УВАЖАЕМИ
ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ
ГОСПОЖИ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ
ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
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Предвид изложеното, на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам
Министерският съвет да разгледа и приеме приложения проект на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Постановление № 382 на Министерския съвет от 30.12.2015 г. за приемане на
План за развитие на въоръжените сили до 2020 година (обн., ДВ, бр. 3 от 2016
г., изм. и доп., бр. 58 и бр. 96 от 2016 г., бр. 51 от 2017 г., бр. 56, бр. 106 и бр.
108 от 2018 г. и бр. 86 от 2019 г.).
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ
РЕД И СИГУРНОСТТА И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ
СЪГЛАСУВАНО:
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ПЛАНИРАНЕ, ПРОГРАМИРАНЕ И БЮДЖЕТ”
ПОЛКОВНИК

АНГЕЛ МАРИНОВ
___.___.2016 г.
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