ПРОЕКТ

ИНСТРУКЦИЯ № … от ……. 2017 г.
за обучението на курсанти и служители за нуждите на
Министерството на отбраната в обучаващи институции на МВР и
обучението на курсанти и служители за нуждите на Министерство на
вътрешните работи във военните академии, висшите военни училища
и професионалните сержантски/старшински колежи
Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се уреждат условията и редът за планиране,
организиране и провеждане на обучение:
1. по специалности от области на висшето образование на курсанти
за нуждите на Министерството на отбраната (МО) в Академията на МВР
(АМВР) и на курсанти за нуждите на Министерството на вътрешните
работи (МВР) във висшите военни училища;
2. в квалификационни курсове и курсове в областта на
професионалното обучение на служители от МО, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в Академията
на МВР (АМВР) и на служители от МВР - във военните академии,
висшите военни училища и професионалните сержантски/старшински
колежи на МО.
Чл. 2. МО и МВР развиват помежду си сътрудничество в областта
на обучението и квалификацията, с цел развитието на своите човешки
ресурси и повишаване на подготовката и компетентността на служителите
от двете министерства, като:
1. Разработват образователни програми, провеждат обучение по
акредитирани специалности от области на висшето образование, обучение
в квалификационни курсове и в курсове за професионално обучение за
служителите от двете министерства;
2. Планират и финансират участието на служители от двете
министерства в съвместни проекти в областта на обучението и
професионалната квалификация с трети страни.
Чл. 3. Взаимодействието между структурите на МО и структурите на
МВР и техните образователни институции се осъществява при спазване на
принципа на самостоятелност и при спазване на съответните нормативни
изисквания.

1

Раздел II
ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И
КООРДИНИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ
ОБЛАСТИ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, КВАЛИФИКАЦИОННИ
КУРСОВЕ И КУРСОВЕ В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ОБУЧЕНИЕ
Чл. 4. (1) Военните академии, висшите военни училища,
професионалните сержантски/старшински колежи на МО и АМВР
разработват при необходимост и възможност, допълнителна учебна
документация в интерес на заинтересуваните структури в системата на МО
и МВР.
(2) Учебната документация по ал. 1 се съгласува с потребителя.
Чл. 5. Министерството на отбраната:
1. планира, организира, провежда и координира мероприятията по
тази инструкция;
2. осигурява финансовото изпълнение на инструкцията в своята част,
в съответствие с конкретните договорености и с действащата нормативна
уредба;
3. със заповед на министъра на отбраната се определят
военнослужещите и цивилните служители от Министерството на
отбраната, структурите на подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия, които се обучават в специалности от области на
висшето образование и курсове за професионално обучение в АМВР;
4. организира обучението на курсантите във висшите военни
училища за нуждите на МВР;
5. сключва договор за обучение от името на министъра на отбраната
или оправомощено от него длъжностно лице с лицата, приети за обучение
като курсанти за нуждите на МВР;
6. със заповед на министъра на отбраната или оправомощено от него
длъжностно лице зачислява служители на МВР в квалификационни
курсове във военните академии, висшите военни училища,
професионалните сержантски/старшински колежи и по възможност
осигурява настаняването им.
7. до края на месец ноември на предходната година изпраща заявка в
Министерството на вътрешните работи за необходимия брой места за
обучение на курсанти за нуждите на МО в АМВР.
8. до края на месец май всяка година, представя в МВР утвърдени от
министъра на отбраната списъци на длъжности, на които ще бъдат
назначени курсантите-випускници на АМВР, обучавани за нуждите на
МО;
9. осигурява униформи за випускния акт на обучаваните за нуждите
на МО курсанти-випускници на АМВР;
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10. участва със свои представители в тържествените актове в АМВР
по случай завършване на обучението на курсантите-випускници;
11. със заповед на министъра на отбраната се зачисляват в запаса
курсантите, обучавани за нуждите на МВР след завършване на обучението
им във висшите военни училища и им присвоява военно звание
„лейтенант“.
Чл. 6. Министерството на вътрешните работи:
1. планира, организира, провежда и координира мероприятията по
тази инструкция;
2. осигурява финансово изпълнението на инструкцията в своята част,
в съответствие с конкретните договорености и с действащата нормативна
уредба;
3. определя служителите от МВР, които да се обучават в
квалификационни курсове във военните академии, висшите военни
училища и професионалните сержантски/старшински колежи на МО;
4.определя служителите от МВР, които да се обучават за
придобиване на четвърта степен на професионална квалификация в
професионалните сержантски/старшински колежи;
5. организира обучението на курсанти в АМВР за нуждите на МО;
6. до края на месец ноември на предходната година изпраща заявка в
Министерството на отбраната за необходимия брой места за обучение на
курсанти за нуждите на МВР във висшите военни училища;
7. зачислява със заповед на ректора на АМВР военнослужещите и
цивилните служители от МО, структурите на подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия, включени в курсове за професионално
обучение и по възможност осигурява настаняването им;
8. до средата на месец май всяка година, министърът на вътрешните
работи определя представители на МВР, които се включват в комисиите на
Министерството на отбраната за предлагане на длъжности по реда на
класирането в придобитата специализация на курсантите випускници на
висшите военни училища, обучавани за нуждите на МВР;
9. до края на месец май всяка година, представя в МО утвърдени от
министъра на вътрешните работи списъци на длъжности, на които ще
бъдат назначени курсантите-випускници на висшите военни училища,
обучавани за нуждите на МВР;
10. осигурява униформи за випускния акт на обучаваните във
висшите военни училища курсанти-випускници за нуждите на МВР;
11. участва със свои представители в тържествените актове във
висшите военни училища по случай завършване на обучението на
курсантите-випускници.
Чл. 7. Определените служители за обучение в квалификационни
курсове и курсове в областта на професионалното обучение следва да
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отговарят на изискванията на Закона за защита на класифицирана
информация.
Чл. 8. (1) Броят на приеманите служители на МО, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за
професионално обучение в АМВР се съгласува предварително с МВР за
всяка учебна година, след което се обявява със заповед на министъра на
вътрешните работи.
(2) Броят на приеманите служители на МВР за обучение във
военните академии и висшите военни училища се съгласува предварително
с МО за всяка учебна година, след което се обявява със заповед на
министъра на отбраната.
Чл. 9. (1) Броят на приеманите служители от МО, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за
обучение в курсове за професионално обучение в АМВР се съгласува
предварително между двете ведомства.
(2) Броят на приеманите служители от МВР за обучение в курсове за
професионално обучение във военните академии и висшите военни
училища се съгласува предварително между двете ведомства.
Раздел III
Подбор, права и задължения на курсантите, обучавани за
нуждите на другото ведомство.
Чл. 10. (1) Подборът на курсантите, обучаваните във висшите военни
училища за нуждите на МВР се извършва при условията и по реда на
наредбата на министъра на отбраната по чл. 142, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжение сили на Република България (ЗОВСРБ).
(2) Подборът на курсантите, обучавани в АМВР за нуждите на МО се
извършва при условията и по реда на наредбата на министъра на
вътрешните работи по чл. 47, ал. 6 от Закона за Министерство на
вътрешните работи (ЗМВР).
(3) Курсантите, обучавани във висшите военни училища за нуждите
на МВР, се ползват с правата и задълженията на курсанти, обучавани за
нуждите на МО, определени с правилниците на съответните висши военни
училища.
(4) Курсантите, обучавани в АМВР за нуждите на МО, се ползват с
правата и задълженията на курсанти, обучавани за нуждите на МВР,
определени в Правилника за устройството и дейността на АМВР.
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Раздел IV
Финансово осигуряване
Чл. 11. Обучението във военните академии, висшите военни
училища, професионалните сержантски/старшински колежи и АМВР на
служителите на Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и
служителите на Министерството на вътрешните работи в курсове за
квалификация и курсове за професионално обучение, както и на
курсантите за нуждите на съответното министерство да е за сметка на
разходите в рамките на утвърдените бюджети на двете ведомства и
държавната субсидия, отпускана за висшите военни училища на МО.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Инструкцията се издава на основание чл. 94, ал. 2 и чл. 142, ал. 8
от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, и чл.
47, ал. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в
„Държавен вестник“.

МИНИСТЕРСТВОТО
НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

МИНИСТЪР

МИНИСТЪР
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ДО
МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ
АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ,
ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА

Относно: Резултатите от работата на съвместната работна група за
изготвяне на Инструкция на министъра на отбраната и на
министъра на вътрешните работи във връзка с обучението за
нуждите на Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в
обучаващи институции на МВР и обучението на служители от
Министерството на вътрешните работи във военните академии,
висшите
военни
училища
и
професионалните
сержантски/старшински колежи.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА,
С измененията и допълненията на чл. 94, ал. 2 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България и чл. 47, ал 4 от Закона за МВР
се регламентира изготвянето на нормативен документ (Инструкция) на
министъра на отбраната и на министъра на вътрешните работи, относно
обучението за нуждите на Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в
Академията на МВР и обучението на служители на МВР във военните
академии,
висшите
военни
училища
и
професионалните
сержантски/старшински колежи.
За създаване на организация за изготвянето на Инструкцията със
заповед № Р-85/16.03.2017 г. на министъра на отбраната и заповед №
8121з-416/14.03.2017 г. на министъра на вътрешните работи беше
сформирана съвместна работна група.
През месец април в двете министерства бяха разработени отделни
проекти на Инструкция, които бяха обсъдени в съвместната работна група
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на 02 и 10.05.2017 г.
Експертите на двете министерства постигнаха съгласие при
приемането на текстовете от раздел „Общи положения“ и „Планиране,
организиране, координиране и провеждане на обучение по специалности
от области на висшето образование, квалификационни курсове и курсове в
областта на професионалното обучение“.
При обсъждане на текстовете на последния раздел „Финансово
осигуряване“ между експертите на двете министерства възникнаха
въпроси, за които не се постигна пълно съгласие.
С моя докладна записка № 22-20-114/26.05.2017 г., одобрихте да се
организира нова среща на ниво заместник-министър за изясняване на
позициите на двете министерства.
След провеждане на срещата между заместник-министъра на
отбраната, Атанас Запрянов и заместник-министъра на вътрешните работи
Красимир Ципов се постигна единно мнение по неизяснените въпроси.
Организирана беше заключителна работна среща на съвместната
работна група, която приключи с изготвен проект на Инструкция за
обучението на курсанти и служители за нуждите на Министерството на
отбраната в обучаващи институции на МВР и обучението на курсанти и
служители за нуждите на Министерство на вътрешните работи във
военните академии, висшите военни училища и професионалните
сержантски/старшински колежи. На последната работна среща се постигна
съгласие за включване на още един раздел в Инструкцията, „Подбор, права
и задължения на курсантите, обучавани за нуждите на другото ведомство“.
Като имам предвид изложеното, Ви
ПРЕДЛАГАМ
В изпълнение на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове,
проекта на Инструкцията да бъде публикуван на интернет страницата на
Министерството на отбраната и на Портала за обществени консултации.
ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА
АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ
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