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ОТНОСНО: Проект на постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на служба „Военна информация”, приет с
Постановление № 170 на Министерския съвет от 2016 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
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 Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация”,
приет с Постановление № 170 на Министерския съвет от 11 юли 2016 г.
В изпълнение на чл. 17, ал. 4 от Закона за военното разузнаване, с
Постановление на Министерския съвет №170 от 11 юли 2016 г. е приет
Правилник за устройството и дейността на служба „Военна информация”, с
който са определени устройството на Службата, организацията й на работа и
общата й численост, както и Класификатора на длъжностите в служба „Военна
информация“ по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване.
С последното изменение на Закона за военното разузнаване (обн. ДВ, бр.
71 от 10.09.2019 г.) е създадена възможност директорът на Службата да бъде
военнослужещ с висше военно звание или цивилен служител. С приложения
проект на постановление се създава възможност за определяне на основната
месечна заплата на директора на служба „Военна информация“, в случая
когато същият е цивилен служител, а именно от министъра на отбраната, като
размерът й не може да е по-малък от основното месечно възнаграждение на
директор, който е военнослужещ. Конкретизира се начинът за определяне на
основната месечна заплата на заместник-директора цивилен служител по
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начин, аналогичен с определяне на основната заплата на директора на
Службата - цивилен служител.
Същевременно, в процеса на постоянен анализ и оценка на
регламентиращата уредба и цялостната организация на дейността в Службата,
беше направен изводът, че е необходимо да бъдат извършени и някои други
промени в Правилника за устройството и дейността на служба „Военна
информация“ с цел оптимизиране на процесите по ежедневно администриране
на дейността и повишаване на способностите за адекватна реакция на
динамично изменящата се среда за сигурност. Чрез осъществяването на
предлаганите промени ще се постигне:
1. Прецизиране на разпоредби от действащия правилник във връзка с
установени непълноти и неточности и синхронизиране на отделни текстове в
съответствие други релевантни нормативни документи.
2. По-гъвкаво и ефикасно използване на ресурсите на Службата.
С проекта на постановление се предлагат промени в регламентацията на
дейността на съвещателните органи на директора на Службата за управление
на дейността. Промените в чл. 9, чл. 10, чл. 11, чл. 12, чл. 22 и чл. 23, ал. 5 и
чл. 51, ал. 2 са свързани с прецизиране на процесите на управление на
дейността на Службата, по които съвещателните органи, регламентирани в чл.
8, следва да подпомагат директора при вземане на решения.
Предлага се и промяна на разпоредбата на чл. 35, ал. 1 относно плана за
дейността на Службата, която се налага поради несъответствие с чл. 7, ал. 2, т.
3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на
националната сигурност, като в тази връзка се прецизира и разпоредбата на чл.
34, ал. 3, т. 1.
Прецизирани са разпоредбите на чл. 40, ал. 3, чл. 45, ал. 1 и чл. 51, ал. 2
с оглед ролята на директорския съвет като съвещателен орган при вземането
на решения в Службата.
Промяната на разпоредбите на чл. 47 и чл. 191 се предлага във връзка с
измененията в раздел V от глава шеста на Закона за защита на
класифицираната информация (ЗЗКИ) (ДВ, бр. 88 от 2018 г.) и възприетото
ново понятие „комуникационна и информационна система“ съгласно §1, т. 19
от Допълнителните разпоредби.
Допълнението в чл. 121, т. 1 ще даде възможност да се използва попълноценно възможностите за повишаване на квалификацията на служителите
в Службата. Към момента не съществува възрастово разграничение при
редовна и задочна форма на обучение.
Промяната в Класификатора на длъжностите в служба „Военна
информация“ по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване е свързана със
създаването на длъжност „директор на служба „Военна информация“ за
цивилен служител, назначен с указ на президента на Република България.
Определена е минималната образователна степен за заеманата длъжност и
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нивото на длъжността съгласно Националната класификация на професиите и
длъжностите, 2011.
За изпълнението на проекта на постановление не са необходими
допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2019 г. за сметка на други бюджети по
държавния бюджет.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния
бюджет.
С проекта на акт на Министерския съвет не се транспонират актове на
ЕС, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с
европейското право съгласно чл. 35, т. 3 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.
При изпълнението на процедурата по чл. 26, ал. 2 от Закона за
нормативните актове (ЗАН) са постъпили/не са постъпили предложения по
проекта. В съответствие с чл. 26, ал. 3 и 4 от ЗАН по проекта на постановление
са проведени обществени консултации в 14-дневен срок, за да се обезпечи
възможно в най-кратък срок прилагането на промените в Закона за военното
разузнаване (обн. ДВ, бр. 71 от 10.09.2019 г.), които дават възможност на
длъжността „директор на служба „Военна информация“ с указ на президента
на Република България да бъде назначен и цивилен служител.
На основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, докладът и проектът на
постановление са съгласувани със заинтересованите министерства и ведомства
съгласно приложената справка.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам
Министерският съвет да приеме проект на Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността
на служба „Военна информация”, приет с Постановление № 170 на
Министерския съвет от 2016 г.
ЗАМЕСТНИК
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА
И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ
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