ПРОЕКТ!
Закон за изменение
на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
(Обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г., изм., бр. 74, 82, 93 и бр. 99 от 2009 г., изм. и доп., бр. 16,
88, 98, 101 от 2010 г., изм. и доп., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., изм. и доп., бр. 20, 33, 38 от
2012 г., изм., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., изм. и доп., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88
от 2015 г., изм. и доп. бр. 13, бр. 17, 50, 81, 98, 103 от 2016 г., изм. и доп., бр. 58, 85, 103 от
2017 г., изм., бр. 7 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 60д, ал.2 се изменя така:
„(2) Военните формирования, подчинени на Съвместното командване на силите и
на видовете въоръжени сили, се определят за разпоредители с бюджет от по-ниска
степен съответно към Съвместното командване на силите, Сухопътните войски,
Военновъздушните сили и Военноморските сили при условията и по реда на Закона за
публичните финанси.“
§ 2. В чл. 224, ал.1 т.3 се изменя така:
„3. безплатна храна и ободряващи напитки или левовата им равностойност при
занятия, учения, тренировки и лагери, при носене на дежурства и при извършване на
други дейности със специфичен характер;“
§ 3. В чл. 226ж се правят следните изменения:
1. в ал.3 думите „и ветераните от войните“ се заменят с „ветераните от войните и
българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република
България извън територията на страната“.
2. в ал.4 думите „Лицата по ал.3“ се заменят с „Пенсионираните военнослужещи,
военноинвалидите, военнопострадалите, ветераните от войните“.
§ 4. В чл. 226з думите „и военнопострадалите“ се заменят с “военнопострадалите
и българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на
Република България извън територията на страната“.
§ 5. Член 291 се изменя така:
„Чл. 291. (1) Трудовите правоотношения с цивилните служители в
Министерството на отбраната, в Българската армия и в структурите на подчинение на
министъра на отбраната възникват, изменят се и се прекратяват при условията и по реда
на Кодекса на труда, а с тези, заемащи преподавателски и академични длъжности във
военните академии и висшите военни училища – при условията и по реда на Закона за

висшето образование и Закона за развитието на академичния състав в Република
България. Работодателят може да възложи свои правомощия по трудовото
правоотношение на оправомощени от него длъжностни лица с ръководни функции.
(2) По изключение, за цивилните служители, които извършват работа със
специфичен характер и/или организация на труда, съвместно с военнослужещи,
назначени за носене на дежурства по чл. 195, ал. 1, максималната продължителност на
работната смяна при сумирано изчисляване на работното време може да надвишава 12
часа, но не повече от 24 часа, като продължителността на работната седмица не може да
надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време - до 1 час
над намаленото им работно време.
(3) Длъжностите за цивилните служители по ал. 2 се определят с ежегодна
заповед на командващия на Съвместното командване на силите, командирите на
видовете въоръжени сили, командира на Бригада „Специални сили“ и ръководителите на
структури на пряко подчинение на министъра на отбраната за ръководените от тях
структури.“
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 6. В шестмесечен срок от влизането в сила на закона, министърът на отбраната издава
или изготвя изменения и допълнения в подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

