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МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
ОТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ
РЕД И СИГУРНОСТТА И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ
ОТНОСНО: Правилника за прилагане на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България, приет с Постановление на
Министерския съвет № 46 от 2010 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРПРЕДСЕДАТЕЛ,
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 прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, приет с Постановление на Министерския съвет № 46 от
2010 г.
С настоящия проект на постановление на Министерския съвет се
предлагат следните изменения и допълнения:
I.1. Военнослужещите и цивилните служители от Министерството на
отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната (МО, БА и СППМО), определени да заемат
длъжности извън територията на страната, се командироват при условията и
по реда на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с
ПМС № 252 от 2000 г..
Дейностите, свързани с изпълнението на програмите и/или проектите за
инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация на въоръжение,
техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили са строго специфични
и в значителна степен се различават от рутинните дейности, изпълнявани в
международните щабове и организации. Поради тази причина, прилагането на
конкурсния модел за подбор за заемане на длъжности, свързани с изпълнение
на програма и/или проекти за инвестиционни разходи за придобиване и/или
модернизация не винаги позволява да се избере най-подходящият кандидат за

заемане на съответната длъжност. В по-голямата си част, тези проекти и
програми се реализират чрез международни договори и инициативи, в рамките
на които възникват определени изисквания, налагащи да се създаде по-голяма
оперативност гъвкавост при подбора на експертите, които да участват от
българска страна. Такъв е случаят с реализацията на проекта за придобиване
на многоцелеви самолет за нуждите на българските въоръжени сили.
Изпълнението на някои от изискванията/критериите, предвидени в настоящата
нормативна уредба, може да доведе до избор на служители, които не
притежават необходимите потенциал за развитие и мотивация, което от своя
страна е предпоставка за неизпълнение на поставените цели при заемане на
длъжността и загуба на инвестираните от държавата средства.
Констатираните проблеми не могат да се решат в рамките на
съществуващата нормативна уредба, като за целта е необходима промяна в
Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (ППЗОВСРБ), приет с ПМС № 46 от 2010 г., позволяваща
чрез мотивирано предложение да се определят кандидати за назначаване на
длъжности, свързани с изпълнение на най-важните програми и/или проекти за
инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация на въоръжение,
техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили, а именно приетите от
Народното събрание по чл. 16, т.7а от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България или от Министерския съвет по чл. 22, ал.2, т.11а от
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
2. Разпоредбите на ППЗОВСРБ следва да се синхронизират и с
разпоредбите на ЗОВСРБ (обнародвани ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от
28.05.2019 г.) относно създадената нова структура Съвместно командване на
специалните операции въз основа на бригада „Специални сили“.
II. В Устройствения правилник на Министерството на отбраната
/УПМО/, приет с ПМС № 5 от 2014 г., се констатира наличие на допуснати
технически грешки при подготовката на акта на Министерския съвет /ПМС №
11 от 2020 г. обн. в ДВ бр. 9 от 31.01.2020 / по отношение наименованието на
дирекция „Връзки с обществеността и протокол“, числеността на дирекциите в
специализираната администрация на министерството, в числеността на две от
дирекциите в специализираната администрация – дирекция „Обществени
поръчки в отбраната“ и дирекция „Политика по въоръженията“, както и
относно създадената със ЗОВСРБ /обн. в ДВ бр. 42 от 2019 г./ нова структура в
Българската армия - Съвместното командване на специалните операции. Това
налага извършването на съответните изменения и допълнения в УПМО.
Към проекта на Постановлението на Министерския съвет е приложена
финансова обосновка съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация, одобрена от министъра на финансите.
За изпълнението на проекта на постановление не са необходими
допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на

Министерството на отбраната за 2020 г. за сметка на други бюджети по
държавния бюджет.
С проекта не се предвижда въвеждане на законодателство на ЕС,
поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие.
Проведени са обществени консултации в 14-дневен срок, съгласно чл.
26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, поради необходимостта в спешен
порядък да се определят подходящите военнослужещи за дългосрочното им
командироване, свързано с приучването на личен състав за осигуряване на
правилното усвояване и безопасна експлоатация от българските въоръжени
сили на новите самолети, съгласно договор BU-D-SAB “F-16 Block 70,
сключен между Република България и САЩ в изпълнение на Решение на НС
от 8.06.2018 г. за приемане на Проект за инвестиционен разход "Придобиване
на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава
на механизирана бригада" и на Актуализиран проект за инвестиционен разход
"Придобиване на нов тип боен самолет.“
Документите относно проекта на Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление
на Министерския съвет № 46 от 2010 г. , са съгласувани по реда на чл. 32, ал. 1
от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация, като получените становища са отразени съгласно
приложената справка.
Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 1. от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
П Р Е Д Л А Г А М:
Министерският съвет да приеме Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България, приет с Постановление на
Министерския съвет № 46 от 2010 г.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА
И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

