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въоръжените сили“ в дирекция „Стратегическо
планиране“ – МО
1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които
обосновават нормативната промяна.

Приетото Решение на 44-то Народно събрание (обн. ДВ 34 от 2019 г.) за
откриване на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски” (ВВВУ), засилване на
възпиращия отбранителен потенциал на ВМС на Р България, належащите
организационно-щатни промени във Военномедицинска академия, както и изменението
на числеността на Комендантство-МО изисква извършване на изменение и допълнение
на свързаните с това подзаконови нормативни актове.
Основният подзаконов нормативен акт, който е необходимо да се измени е
Планът за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет в изпълнение на чл. 22, ал. 2, т.
6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ЗОВСРБ/ с
Постановление на Министерския съвет № 382/30.12.2015 г. В него са регламентирани
параметрите за развитие и основни насоки за изграждане на отбранителните
способности на въоръжените сили до края на 2020 г.
1.1.1. За цялостно и нормативно регулиране на процесите по формиране и
функциониране ВВВУ „Г. Бенковски”, паралелно с промените в Плана за развитие на
въоръжените сили до 2020 г., се налага да бъде извършено изменение и допълнение и на
следните подзаконови нормативни актове на Министерски съвет:
- Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на 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.).
1.1.2. Създаването на преден военноморски координационен елемент на
Военноморското командване на НАТО (MARCOM) в Р България, както и предстоящото
придобиване на минни ловци клас „Tripartite“ от Кралство Нидерландия, изискват
осигуряване на допълнително личен състав за Военноморските сили (ВМС) с цел
обезпечаване дейностите на Военноморски координационен елемент и екипажи за
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минните ловци.
1.1.3. В проекта на постановлението се предвижда също и извършване на
организационно-щатни промени в структурата на Военномедицинска академия /ВМА/,
както и промяна на числеността на Комендантство-МО с цел оптимизиране на процесите
по осигуряване на личния състав от въоръжените сили с материални средства (лекарства,
медицински консумативи, имущества и др.).
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.)

1.2.1. В съответствие с Решението на 44-то Народно събрание (обн. ДВ
34/2019г.), на основата на сегашния факултет „Авиационен” на Националния военен
университет „Васил Левски”, е открито ВВВУ „Г. Бенковски”, считано от 01.01.2020 г.
Основен мотив за създаването на ВВВУ е обстоятелството, че сегашният модел за
подготовка на авиационни кадри за въоръжените сили не задоволява нарастващите
потребности и изискванията на съвременната среда на сигурност.
С измененията в Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г. следва да се
определят мисията, функциите и задачите на ВВВУ „Г. Бенковски” като нова структура от
въоръжените сили, която ще извършва обучението и подготовката на авиационни кадри
за нуждите на въоръжените сили, на въздухоплаването с държавни въздухоплавателни
средства (полицейски, митнически и на други държавни структури) и на гражданската
авиация. Това е от особено значение и за развитието на отбранителните способности на
Българската армия, предвид стартиралия процес на специфичното й ресурсно
осигуряване. Следва да се определи подчинеността, числеността и дислокацията на
ВВВУ „Г. Бенковски“ в съответствие с разпоредбите на чл. 60е от ЗОВСРБ.
С цел обезпечаване изпълнението на всички дейности на новото висше военно
училище и осигуряване на необходимия брой преподавателски състав е необходимо да
се осигури по-голям личен състав от настоящия личен състав на факултет „Авиационен” –
увеличение със 145 длъжности.
Началникът на ВВВУ „Г. Бенковски“ следва да бъде определен за второстепенен
разпоредител с бюджет към министъра на отбраната, което налага промени в
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.).
Числеността на ВВВУ „Г. Бенковски“, като структура на пряко подчинение на
министъра на отбраната по смисъла на чл. 78 от ЗОВСРБ, както и изменението в числения
състав на Комендантство-МО следва да се определят от 01.01.2020 г. с изменение и на
Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко
подчинение на министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г.).
1.2.2. От особено значение за Р България е създаването на Преден военноморски
координационен елемент на Военноморското командване на НАТО (MARCOM), който да
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изпълнява дейностите по координация на военноморското присъствие на НАТО в Черно
море, като и предоставяне на информация на национални институции и страните от ЕС,
участници в инициативата MARSUR за обмен на некласифицирана информация.
Отделно от този процес и в изпълнение на решение на Министерски съвет, в
рамките на тази календарна година ще приключи процедурата по закупуване на два
кораба - минни ловци от Кралство Нидерландия. Реализирането на обществената
поръчка за придобиване и транспортиране на минните ловци ще се реализира през
първото тримесечие на 2020 г. Увеличаване броя на противоминните кораби ще доведе
до повишаване оперативно-тактическите възможности на Българската армия, като това
налага нарастване на личния състав необходим за формиране на екипажи в съответните
структури от състава на ВМС.
За обезпечаване изпълнението на посочените дейности е необходимо считано от
01.07.2020 г. да се осигури допълнителен личен състав за ВМС в рамките на 76
длъжности.
1.2.3. В Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с ПМС № 382 от
2015 г., следва да се отразят необходимите организационно-щатни промени в
структурата на Военномедицинска академия и промяната на числеността на
Комендантство-МО, които се обуславят от оптимизиране на процесите по осигуряване на
личния състав от въоръжените сили с материални ресурси.
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 Плана за развитие на
въоръжените сили до 2020 г., както и на другите подзаконови нормативни актове,
предлагани за изменение.
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?

Целите на нормативната промяна на Плана за развитие на въоръжените сили до
2020 г. и свързаните с него изменения в други подзаконови нормативни актове са:
1. В изпълнение на чл. 60е от ЗОВСРБ и създаване на условия за функциониране
на ВВВУ „Г. Бенковски”, открито с Решение на 44-то Народно събрание (обн. ДВ 34/2019
г.) като част от военно-образователната система и въоръжените сили на Р България.
2. Създаване на военноморски координационен елемент на Военноморското
командване на НАТО (MARCOM) в Република България за осигуряване дейностите по
гарантиране на морския суверенитет на страната и повишаване отбранителните
способности на въоръжените сили и оперативно-тактическите възможности на ВМС.
3.Създаване на условия за оптимизиране на процесите по осигуряване на личния
състав от въоръжените сили с материални ресурси (лекарства, медицински консумативи,
имущества и др.).
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще
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окаже пряко или косвено въздействие (бизнес
в
дадена
област/всички
предприемачи,
неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).

- Министерство на отбраната;
- Българска армия;
- Структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и военни
формирования (НВУ „В. Левски“, ВВВУ „Г. Бенковски, ВМА и Комендантство-МО);
- военнослужещи и цивилни служители от факултет „Авиационен“ на НВУ „Васил
Левски“, ВМА и Комендантство-МО;
- курсанти и студенти от факултет „Авиационен“ на НВУ „Васил Левски“.
4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от
страна на държавата, включително и варианта „без действие“.

1. Без изменение на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г. и другите
свързани подзаконови нормативни актове.
2. Приемане на ПМС за изменение и допълнение на Плана за развитие на
въоръжените сили до 2020 г. и в другите свързани подзаконови нормативни актове.
Предвид строгата специфичност на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020
г., както и нормативно определения процес по развитието на въоръжените сили, не
съществува възможност за дефиниране на междинен трети вариант.
5. Негативни въздействия:
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални
икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в
т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на
предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни, и кои да са значителни.

При вариант 1. Без изменение на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020
г. и другите свързани подзаконови нормативни актове:
1. Създаденото с Решението на 44-то Народно събрание (обн. ДВ 34/2019г.), ВВВУ
„Г. Бенковски” няма да може да започне функционирането си от 01.01.2020 г., тъй като
ще липсва организационно-щатната му структура, численост, личен състав, дислокация. В
допълнение, началникът му няма да може да бъде определен за разпоредител с бюджет.
По този начин ще се затрудни провеждането на учебната 2020/2021 година в НВУ „Васил
Левски“ в частта на факултет „Авиационен“, като ще се затрудни и процесът по
обучението и подготовката на кадрите за нуждите на Военновъздушните сили.
2. Няма да се осигурят условия за създаване на ВМКЕ на Република България за
осигуряване дейностите по гарантиране на морския суверенитет на страната и
повишаване оперативно-тактическите възможности на ВМС.
3. По отношение на нуждите на националната отбрана, невъвеждането на
противоминните кораби в състава на ВМС няма да позволи в пълна степен борбата с
минната опасност. В допълнение, ВМС няма да са способни чрез систематични
разузнавателни поиски за мини безопасността да гарантира гражданското
корабоплаване в морските ни пространства. Ще се затрудни приносът на ВМС на
Република България към колективната сигурност и инициативите на НАТО за готовност.
4. Ще се наложат допълнителни компромиси при изпълнение на поетите съюзни
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ангажименти (осигуряване на Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО в
България), както и при осигуряване на личния състав от въоръжените сили с материални
ресурси (лекарства, медицински консумативи, имущества и др.), свързани с работата на
Военномедицинска академия и Комендантство- МО.
При вариант 2. Приемане на ПМС за изменение и допълнение на Плана за
развитие на въоръжените сили до 2020 г. и другите свързани подзаконови нормативни
актове:
При този вариант няма да настъпят негативни въздействия за идентифицираните
заинтересовани страни, както и няма да са налице преки икономически, екологически,
социални или финансови негативни последици за същите.
Изпълнението на постановлението няма да окаже пряко или косвено
въздействие върху държавния бюджет. Предвиденото формиране на ВВВУ „Г.
Бенковски“, формирането на ВМКЕ, придобиването на специализирани плавателни
средства за нуждите на ВМС и осигуряването на личен състав за тях, както и промените,
касаещи Военномедицинска академия и Комендантство-МО, ще се осигурят в рамките на
бюджета на Министерството на отбраната за съответната година.
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.

При вариант 1. Без изменение на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020
г. и свързаните подзаконови нормативни актове.
При този вариант няма да настъпят положителни въздействия за
идентифицираните заинтересовани страни, поради невъзможност да се реализира
Решение на 44-то Народно събрание (обн. ДВ 34/2019г.) за създаване необходимото за
въоръжените сили ВВВУ, както и тези, свързани с реорганизирането на ВМС, НВУ „В.
Левски“, ВМА и Комендантство – МО.
При вариант 2. Приемане на ПМС за изменение и допълнение на Плана за
развитие на въоръжените сили до 2020 г. и другите свързани подзаконови нормативни
актове:
1.1. Ще се създадат необходимите условия за функциониране на създаденото с
Решението на 44-то Народно събрание (обн. ДВ 34/2019г.) ВВВУ „Г. Бенковски”, целящо
обучение и подготовка на специалисти за военната и гражданската авиация по единни
правила и стандарти. Ще се осигурят условия за задоволяване на потребностите от висше
военновъздушно училище, даващо авиационно образование и квалификация за нуждите
на военновъздушните сили, гражданската авиация, производствените предприятия,
военнопромишления комплекс, научно-изследователските организации и фирмите в
областта на техниката и въоръжението, което не предполага наличие на преки
икономически, екологически, социални или финансови негативни последици за
идентифицираните заинтересовани страни.
1.2. Ще се създадат условия за осигуряване с личен състав на Военноморския
координационен елемент и новопридобитите специализирани плавателни средства тип
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„минен ловец“ за осигуряване дейностите по гарантиране на морския суверенитет на
страната и повишаване оперативно-тактическите възможности на ВМС.
1.3. Ще се постигне оптимизиране на процесите във ВМА и Комендантство-МО
по осигуряване на личния състав от въоръжените сили с материални ресурси (лекарства,
медицински консумативи, имущества и др.).
Горепосочените нови структури и организация на функциониране не предполага
наличие на преки икономически, екологически, социални или финансови негативни
последици за идентифицираните заинтересовани страни.
7. Потенциални рискове:
Посочете възможните рискове
възникване на съдебни спорове.

от

приемането

на

нормативната промяна, включително

Не са идентифицирани възможни конкретни рискове от приемане на ПМС за
изменение и допълнение на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с
Постановление на Министерския съвет № 382/30.12.2015 г., както и на останалите
подзаконови нормативни актове, свързани със създаването и функционалното
въвеждане на ВВВУ „Г. Бенковски“ и организационно-щатните промени в структурата на
ВМС, Военномедицинска академия, както и промяната на числеността на КомендантствоМО.
Проектът не предвижда съкращаване на военнослужещи или цивилни служители,
което е основна предпоставка за възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
х Няма ефект
☐

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?

Няма да се създават нови регулаторни режими.
9. Създават ли се нови регистри?
Ако отговорът е „да“. Посочете колко и кои са те…

Не се създават нови регистри.
10. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):
☐ Актът засяга пряко МСП
х Актът не засяга МСП
☐

☐ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието:
☐ Да
х Не
☐

12. Обществени консултации:
Обобщете най-важните въпроси за неформалните обществени консултации в случай на извършване на
цялостна ОВ или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове;
посочете индикативен график за тяхното провеждането и видовете консултационни процедури.

Най – важните въпроси за обществената консултация са:
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В1: Приемането на акта ще способства ли изпълнението на поставените задачи
пред въоръжените сили;
В2: Какви биха били последиците за въоръжените сили от приемането или не на
предлагания проект на акт;
В3: Какви биха били последиците за Република България от приемането или не
на предлагания проект на акт.
Проектът на постановлението ще се съгласува със заинтересованите ведомства по
реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
Предвижда се с проекта на нормативния акт да се проведат обществени
консултации в 14-дневен срок, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове.
Изменението и допълнението на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г. и
другите подзаконови нормативни актове, следва да се изпълни в най-кратък срок с оглед
необходимостта от технологично време за извършване на необходимите изменения на
нормативна уредба, позволяваща своевременното изпълнение на Решението на 44-то
Народно събрание за осигуряване на функционирането на новото висше военно училище
като самостоятелен правен субект - висше учебно заведение част от въоръжените сили на
РБ, считано от 01.01.2020 г.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от законодателството на ЕС.
☐ Да
х Не
☐

Моля, посочете изискванията за законодателството на ЕС, включително информацията по т. 8.1 и
8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво ЕС и я приложете (или връзка към източник).

14. Подпис на директор на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: бригаден генерал Стайко ПРОКОПИЕВ – директор на дирекция

„Стратегическо планиране“ - МО
Дата: 25.11.2019 г.
Подпис:
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