Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*
* Приложете към формуляра допълнителна информация/документи
Институция:
Министерство на отбраната

Нормативен акт:
Проект на постановление на Министерския съвет за
приемане на Наредба за планиране на граждански
ресурси за отбрана

За включване в законодателна/
оперативна програма на Министерския
съвет за периода:
април 2020 г.
Контакт за въпроси:
Иван Карабашев – началник на отдел
„Отбранително-мобилизационна подготовка
и Държавен военновременен план“ в
дирекция „Планиране, програмиране и
бюджет“ в Министерството на отбраната.

Дата: ………..2020 г.

Телефон и имейл:
02/9220380
i.karabashev@mod.bg

1. Дефиниране на проблема

В хода на изпълнение на Наредбата за планиране на граждански ресурси за отбрана, приета с Постановление № 267 от 2010 г. на Министерския съвет се установиха редица затруднения и проблеми по нейното прилагане. Тези проблеми са съществени за системата на отбранително-мобилизационната подготовка на страната и в частност на планирането на граждански ресурси за отбрана и се дължат на:
- настъпили промени в нормативната уредба;
- промени в административните структури и органи на изпълнителната власт;
- промени в икономическите взаимоотношения между субектите;
- нови изисквания за осигуряване на отбранителните способности на страната;
- динамика в средата на сигурност.
Това налага да бъде приета нова Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана
(НПГРО).
1.1. Кратко описание на проблема и причините за неговото възникване.
1.1.1. Проблеми от нормативен характер.

Текстовете на действащата НПГРО не отразяват промените на нормативната уредба и
стратегическите ръководни документи, приети след 2010 г., които касаят системата за отбрана.
Приети или изменени след 2010 г. са следните ръководни документи и нормативни актове:
- Стратегия за национална сигурност;
- Национална отбранителна стратегия;
- Доктрина на въоръжените сили на Република България;
- Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България;
- Наредба за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и
условията и реда за тяхното осъществяване;
- Концепция за развитие на системата на отбранително-мобилизационната подготовка
на страната.
Същевременно след 2010 г. са създадени нови или са закрити съществуващи държавни
органи и административни структури, с актове на Народното събрание и Министерския съвет.
Приключването на Стратегическия преглед на системата за защита на националната сигурност и Стратегическия преглед на отбраната ще доведат до промяна на дефинираните
национални отбранителни способности – невоенен компонент и възложените военновре-
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менни задачи с Постановление № 286 от 2011 г. на Министерския съвет за възлагане на задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление
и местната администрация и на юридически лица-бюджетни организации. Това налага стартиране на нов планов цикъл и разработване на нов Държавен военновременен план.
С промените в ЗОВСРБ (в частност чл.22, ал. 2, т.22 и т.23 и чл.34) от месец декември
2016 г. бяха определени и допълнени задължения на държавните органи по планиране на
граждански ресурси за отбрана, като част от подготовката на страната за отбрана. Това налага както промяна в някои подзаконови нормативни актове, така и изготвянето на нови, които
създават организация по планиране на граждански ресурси за отбрана, в това число и на
НПГРО. Заложените промените в ЗОВСРБ изискват Министерския съвет да определи в единен списък юридически лица, стратегически и други особено важни обекти, които са от значение за отбраната на страната във военно време, по предложение на министъра на отбраната въз основа на предложения на съответните министри и ръководители на ведомства. Новите изменения в ЗОВСРБ налагат и задължения по отбраната на страната на държавните органи, които в частност са свързани с поддържането на готовност за работа във военно време
и разработването на военновременни планове.
През месец февруари 2016 г. на политическо ниво в рамките на НАТО бяха приети седем
основни изисквания за устойчивост на гражданската готовност на страните-членки на
НАТО. Основните аргументи за приемането на тези изисквания са свързани с
констатациите, че повечето публични ресурси и критични инфраструктури сега са
притежавани и експлоатирани от частния сектор. Предприеманите от този сектор мерки за
намаляване на разходите много често водят до намаляване на устойчивостта при
осигуряването на отбранителните ресурси. Аргументите, изводите и изискванията към
гражданската готовност, с които са приети основните изисквания от НАТО в значителна
степен са аналогични на изискванията, които са поставени пред планирането на
гражданските ресурси за отбрана и затрудненията, които са налице при прилагане на сега
действащата Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана.
Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към
Министерския съвет през месец май 2018 г., прие Концепция за развитие на системата на
отбранително-мобилизационната подготовка на страната (Концепцията), която определя
визията и очертава основните параметри на системата по отбранително-мобилизационна
подготовка (ОМП) и на планирането на гражданските ресурси за отбрана, като неразделна
част от ОМП.
През 2019 г. беше приета и нова Наредба за дейностите и задачите по отбранителномобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване.
Съюзните изисквания за гражданската готовност, както и извършените структурни и организационни промени в системата на държавната администрация, налага да се разработят и
актуализират документи, които да осигурят хармонизираност на системата по планиране на
граждански ресурси за отбрана към съвременната среда за сигурност.
С изброените нови и изменени нормативни актове са въведени редица изисквания по отношение планирането и поддържането на готовност за работа във военно време, които налагат цялостно преработване на НПГРО. След направения анализ и извършената работа от
междуведомствена експертна работна група се стигна до предложения за изменения, допълнения, отпадане или включване на нови текстове при около 70-80 % от текстовете на съществуващата наредба.
Предвид гореизложеното, работната група прецени, че се налага да бъде разработена и
приета нова Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана, в която да бъдат отразени коректно и практически работещо всички етапи по планирането на гражданските ресурси за отбрана, отговорностите на държавните органи и юридическите лица в процеса на
планиране и поддържане на готовност за работа във военно време.

1.1.2. Проблеми от организационен характер.

-

усложнен е процесът по определянето на юридически лица - изпълнители на
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военновременни задачи от ресорните/отраслови министерства;
- затруднения (отказ) при ангажиране на юридически лица за изпълнение на
военновременни задачи, поради липса на икономически интерес;
- извършване на разходи по проучване за индустриална сигурност, поддържане на
регистратури за класифицирана информация, съхранение на документи в тях и проучване на
лица за работа с класифицирана информация;
- затруднения по методическото ръководство и контрол от страна на ресорните
министерства и ведомства към юридическите лица с възложени военновременни задачи по
отбраната на страната.
1.2. Проблеми в сега действащата НПГРО, приета с ПМС № 267/2010 г.

В сега действащата наредба има редица проблемни въпроси, които са анализирани на
провежданите междуведомствени работни срещи през изминалите години с представители
на органите на централната и териториалната администрация, по-важните от които са:
- неактуалност на етапите по планиране на гражданските ресурси за отбрана, в съответствие с приетата Концепция и промените в ЗОВСРБ;
- чл. 12 от наредбата предизвиква затруднения в процеса по избор на изпълнители и
по възлагането на военновременни задачи на юридически лица. Сега действащата наредба
изисква това да се извършва задължително чрез провеждане на обществени поръчки, без
непременно да са налице условията за провеждане на такива. Следва да се има предвид, че
естеството на военновременната задача предполага нейното възлагане в мирно време, а изпълнение - само във военно време;
- липса на ясни критерии за избор на юридически лица - изпълнители на военновременни задачи;
- липса на ясно описан обхват на методическото ръководство на министерства и ведомства, в чиито ресори има юридически лица, на които следва да бъдат възложени военновременни задачи по отбраната на страната;
- използването на остаряла терминология (примери са: военни изделия; основна гражданска и основна военна продукция и др.);
Проблемните въпроси не биха могли да се решат само чрез промяна в организацията на
работа и/или чрез въвеждането на нови технологични възможности. Необходимо е приемането на нова Наредба за планиране на гражданските ресурси за отбрана, в текстовете на която да намерят решения дефинираните проблемни въпроси.
Многократно, в хода на изпълнение на сега действащата наредба, министерствата и
ведомствата, в чиито ресори има юридически лица с възложени военновременни задачи
правят препоръки и изразяват становища по актуалните проблемни въпроси. Най-често са
засягани затрудненията по възлагането на военновременни задачи по реда на чл. 12 от сега
действащата Наредба. В своите становища и препоръки, министерствата и ведомствата
засягат и въпросите по съхранението на военновременни запаси, тяхното морално
остаряване и липсата на яснота по обновяването и освобождаването им.
Всяка година Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на
доставките към Министерския съвет приема доклад относно актуалното състояние и
проблемни въпроси на отбранително-мобилизационната подготовка на страната, в който са
представени и анализирани и въпросите по планирането на гражданските ресурси за
отбрана. Тези проблеми са констатирани и от междуведомствени комисии, които извършват
проверки по готовността за работа във военно време на държавните органи, органите на
местното самоуправление и местната администрация и юридическите лица, с възложени
военновременни задачи по отбраната на страната.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт?

Не е извършвана последваща оценка на Постановление № 267 от 2010 г. на
Министерския съвет, в съответствие с Наредбата за обхвата и методологията за извършване
на оценка на въздействието от 2016г.
2. Цели :
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2.1. Усъвършенстване на етапите, процесите и процедурите по възлагането на
военновременни задачи по отбраната на страната на юридическите лица и изготвяне на
единен списък на юридически лица, стратегически и други особено важни обекти, които са
от значение за отбраната на страната във военно време.
2.2. Подобряване на методическото ръководство и контрол на министерства и
ведомства, в чиито ресори има юридически лица с възложени военновременни задачи.
2.3. Иницииране на нов процес по възлагане на военновременни задачи и на
разработване на нови военновременни планове.
2.4. Актуализиране на остарялата терминология.
Целите съответстват на действащата стратегическа рамка. Приемането на нова
Наредба за планиране на гражданските ресурси за отбрана би способствало за стартиране на
процеса и по актуализиране на военновременните планове на държавните органи и на
юридическите лица. Този процес ще спомогне и работата по ресурсното осигуряване на
Държавния военновременен план и ще гарантира устойчивост на доставките на стоки и
услуги, както за националните и съюзните въоръжени сили, така и за населението.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:

Държавните органи, органите на съдебната власт, организации, създадени със закон
или с акт на Министерския съвет, органите на местното самоуправление и местната
администрация, включително техните поделения, подразделения и структурни звена, и
юридическите лица с възложени военновременни задачи по отбраната на страната.
4. Варианти на действие:

При настоящата оценка на въздействието се идентифицираха два възможни варианта
на действие, които да бъдат анализирани с техните негативни и положителни въздействия
по отношение задължените субекти по изпълнение на Наредбата за планиране на
граждански ресурси за отбрана:
1. Без промяна (без действие):
При този вариант ще се задълбочат негативните тенденции и проблемни въпроси при
планирането на граждански ресурси за отбрана, тъй като няма да се пристъпи към
изменение на неработещите и неактуални текстове от сега действащата наредба.
2. Приемане на нова наредба:
С приемането на нова наредба ще се усъвършенства организацията по планиране на
граждански ресурси за отбрана и ще се отговори на изискванията на промените в средата за
сигурност.
5. Негативни въздействия:

1. Без промяна (без действие)
Ако не се пристъпи към приемане на нова наредба:
- няма да се изпълнят разпоредбите на ЗОВСРБ за приемане на единен списък на
юридически лица, стратегически и други особено важни обекти, които са от значение за
отбраната на страната във военно време.
- държавните органи не биха могли да изберат юридически лица - изпълнители на
военновременни задачи, поради липса на конкретни критерии за избор;
- държавните органи не биха могли да възложат военновременни задачи на
юридическите лица по реда на чл. 12 от действащата наредба;
- министерствата и ведомствата не биха могли да осъществят достатъчно ефективно
методическото ръководство и контрол към юридическите лица с възложени военновременни
задачи от техния ресор/отрасъл;
- юридическите лица ще продължат да съхраняват остарели и ненужни
военновременни запаси;
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- задължените субекти от наредбата ще бъдат затруднени с използването на
неактуални термини, несинхронизирани с нормативните и стратегически документи, приети
след 2010 г;
- няма да бъде осигурена хармонизираност между изискванията на действащата
НПГРО и приетите след 2010 г. съюзни документи на Европейския съюз и НАТО.
Икономически въздействия:
Сега действащата наредба има негативно въздействие по отношение на икономическия
потенциал на юридическите лица, тъй като:
- при актуализиране на военновременните потребности по действащият ред, същите
няма да отговарят на изискванията на средата за сигурност;
- при актуализиране на Държавния военновременен план и военновременните планове
на задължените субекти, същите няма да бъдат адекватно ресурсно осигурени;
- по-широк кръг от необходимото юридически лица с възложени военновременни
задачи ще продължат да извършват разходи за поддържане на готовност, включително и за
изпълнение изискванията на Закона за защита на класифицираната информация по
отношение на индустриална сигурност, поддържане на регистратури за класифицирана
информация и проучване на лица за достъп до класифицирана информация;
- не биха могли да се преодолеят затрудненията по изпълнение на Закона за
държавните резерви и военновременните запаси по отношение на разходите, които правят
юридическите лица за изпълнение на задълженията си по съхранението и обновяването на
военновременни запаси.
Социални въздействия: няма отношение към социалните дейности.
Екологични въздействия: няма отношение към екологията.
2. Приемане на нова наредба
Ще бъдат преодолени негативните въздействия от сега действащата наредба.
Икономически въздействия: няма да има негативни икономически въздействия.
Социални въздействия: няма отношение към социалните дейности.
Екологични въздействия: няма отношение към екологията.
6. Ползи:

1. Без промяна (без действие).
Няма да има ползи, ако се пристъпи към вариант Без промяна (без действие).
Икономически ползи: няма да има.
Социални ползи: няма отношение към социалните дейности.
Екологични ползи: няма отношение към екологията.
2. Приемане на нова наредба.
- ще се изпълни изискването на ЗОВСРБ за изготвяне единен списък на юридически
лица, стратегически и други особено важни обекти, които са от значение за отбраната на
страната във военно време.
- държавните органи биха могли да изберат юридически лица - изпълнители на
военновременни задачи, при ясни критерии за избор;
- министерствата и ведомствата ще осъществяват необходимото методическото
ръководство и контрол към юридическите лица с възложени военновременни задачи от
техния ресор/отрасъл;
- задължените субекти от наредбата ще избегнат затрудненията с използването на
неактуални термини, синхронизирани с нормативните и стратегически документи, приети
след 2010 г;
- ще се осигури хармонизираност между изискванията на действащата НПГРО и
приетите след 2010 г. съюзни документи на Европейския съюз и НАТО.
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Икономически ползи:
Чрез приемането на нова наредба, системата за планиране на гражданските ресурси за
отбрана на страната ще се усъвършенства, като:
- при актуализиране на военновременните потребности, същите ще отговарят на
изискванията на съвременната среда за сигурност;
- при актуализиране на Държавния военновременен план и военновременните планове
на задължените субекти, същите ще бъдат адекватно ресурсно осигурени;
- единствено юридическите лица, на които ще бъдат възложени актуални
военновременни задачи ще продължат да извършват разходи за изпълнение изискванията на
Закона за защита на класифицираната информация по отношение на индустриална
сигурност, поддържане на регистратури за класифицирана информация и проучване на лица
за достъп до класифицирана информация;
- ще се преодолеят затрудненията по изпълнение на Закона за държавните резерви и
военновременните запаси по отношение на разходите, които правят юридическите лица за
изпълнение на задълженията си по съхранението и обновяването на военновременни запаси.
Социални ползи: няма отношение към социалните дейности.
Екологични въздействия: няма отношение към екологията.
7. Потенциални рискове:

Не са идентифицирани възможни конкретни рискове от приемане на Постановление на
Министерския съвет за приемане на Наредба за планиране на граждански ресурси за
отбрана.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:

☐ Ще се повиши
☒ Ще се намали:
- част от юридическите лица няма да извършват разходи за разкриване и поддържане
на регистратури за класифицирана информация;
- част от юридическите лица няма да разработват военновременни планове и други
съпътстващи военновременното планиране документи;
- за част от юридическите лица ще се намали обемът на документацията по
военновременното планиране;
- за част от юридическите лица ще се намалят разходите по съхраняването на
военновременни запаси и поддържането на военновременни мощности;
- част от юридическите лица няма да извършват разходи за подаване на документи за
извършване на проучвания за индустриална и физическа сигурност по Закона за защита на
класифицирана информация.
☐Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими?

Няма да се създават нови регулаторни режими
9. Създават ли се нови регистри?

Не се създават нови регистри
10. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):

☒ Актът засяга пряко МСП:
Част от юридическите лица, на които са възложени военновременни задачи са МСП.
☐ Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието:

☐ Да
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☒ Не
12. Обществени консултации:

Най – важните въпроси за обществените консултации са:
12.1. Приемането на акта допринася ли за повишаване на отбранителния потенциал и
за устойчивост на системата на отбрана на страната?
12.2. Приемането на акта ще способства ли за правилното изпълнение на
правомощията и отговорностите на държавните органи и юридическите лица с възложени
военновременни задачи по отбраната на страната?
12.3. Ще се подобри ли методическото ръководство от страна на държавните органи, в
чиито ресори/отрасли има юридически лица с възложени военновременни задачи?
12.4. Ще се усъвършенства ли процесът по възлагане на военновременни задачи и
разработването на единен списък на юридически лица, стратегически и други особено
важни обекти, които са от значение за отбраната на страната във военно време?
12.5. Ще се намали ли икономическата и административната тежест за задължените
юридически лица?
Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за
планиране на гражданските ресурси за отбрана ще се съгласува със заинтересованите
министерства и ведомства по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация и с Националното сдружение на общините в Република
България.
Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за
планиране на граждански ресурси за отбрана ще бъде публикуван за 30 дни на Портала за
обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на отбраната.
Справката за отразените становища ще бъде публикувана на Портала за обществени
консултации и на интернет страницата на Министерството на отбраната.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от законодателството на НАТО и ЕС.
☐Да
☒ Не
14. Подпис на директор на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Ангел Маринов, директор на дирекция ,, Планиране, програмиране и бюджет“ в
Министерството на отбраната
Дата: ___.02.2020 г.
Подпис:
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