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1. Дефиниране на проблема:

Възникнали практически затруднения при приложението на разпоредбите от
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), свързани с:
- осигуряването на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите по
време на учения, тренировки, лагери и занятия извън територията на военното
формирование;
- необходимост от изпълнение на дежурства от страна на цивилни служители с поголяма от нормативноустановената продължителност поради особения характер на
работата в отделни военни формирования;
- необходимост командир на военно формирование или ръководител на структура на
пряко подчинение на министъра на отбраната, който не е разпоредител с бюджет, т.е. не
е работодател по смисъла на КТ, да изпълняват правомощия на работодател спрямо
личния състав по трудово правоотношение, назначени в неговия щат;
- създаване на допълнителни социални права на български граждани, участвали в мисии
и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които
обосновават нормативната промяна.

1.1.1. Съгласно чл. 224 ал. 1, т. 3 от ЗОВСРБ, (изм. ДВ, бр. 98 от 2016 г.) се
създава императивно задължение по време на занятия, учения, тренировки и лагери на
военнослужещите да се осигурява безплатна храна, без възможност за изплащане на
левовата й равностойност, за разлика от случаите при носене на дежурства или
изпълнение на други дейности със специфичен характер. Практическото осигуряване на
безплатната храна и ободряващи напитки на военнослужещите по време на учения,
тренировки, лагери и занятия извън военното формирование е възпрепятствано поради
следните причини: необходимост от възлагане на обществена поръчки за доставка на
хранителни продукти; предвидените механизми за съдебен контрол при възлагането й,
които възпрепятстват своевременното сключване на договор, а то от своя страна води до
обективна невъзможност за осигуряването на военнослужещите с храна и ободряващи
напитки в посочените в чл. 224, ал.1, т.3 хипотези; липса на сключен договор за
доставка на хранителни продукти към момента и невъзможност да се определи кога ще
приключи обществената поръчка. Възникналият проблем е от особена важност, тъй като
целият учебен процес и всички мероприятия по бойната подготовка на въоръжените
сили се осъществяват чрез занятия, учения, тренировки, лагери, които се провеждат при
полеви условия, а на участващите в тях, при така действащата разпоредба на член 224
ал.1, т.3 не може да им се предостави нито храна в натура поради наличие на обективни
причини, нито левовата равностойност на дължимата им безплатна храна.
Предвид горепосоченото, предложението цели да създаде законова възможност за
адекватно и навременно осигуряване получаването на левовата равностойност на
дължимата безплатна храна на военнослужещите, участващи в полеви занятия, учения
или тренировки. По този начин също така ще се избегне ситуацията те да изпаднат в
дискриминационно отношение спрямо другите военнослужещи, които носят напр.
дежурства и в тези случаи при обективна невъзможност да им се осигури безплатна
храна, може да им се даде левовата й равностойност.
1.1.2. Съгласно чл. 195 от ЗОВСРБ военнослужещите могат да бъдат назначавани
за носене на дежурства, като максималната продължителност на дежурството е 24 часа,
а по изключение и повече. Във въоръжените сили освен военнослужещи, работят и
цивилни служители и често естеството на работа във военните формирования налага тя
да се извършва едновременно от военнослужещи и от цивилни служители в тясно
сътрудничество и взаимодействие. Член 283, ал. 2 от ЗОВСРБ определя, че статусът на
цивилните служители по трудово правоотношение се урежда с Кодекса на труда и със
ЗОВСРБ. Видно от разпоредбата на чл. 142, ал. 4 от КТ максималната продължителност
на работната смяна за цивилните служители по трудово правоотношение може да бъде
до 12 часа. Тази разпоредба е в съответствие с чл. 3 от Директива 2003/88/ЕС. Съгласно
разпоредбата на чл. 2, т. 2 от Директива 89/391/ЕИО за въвеждане на мерки за
насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното
място и във връзка с чл. 1, т. 3 от Директива 2003/88/ЕС, тази директива не се прилага,
когато особеностите на някои специфични дейности на обществени служби, като
например въоръжените сили, неизбежно влизат в конфликт с нея. С оглед факта, че
личният състав на въоръжените сили се състои от военнослужещи и цивилни служители

от съответните структури и във въоръжените сили съществуват специфични дейности,
които се извършват едновременно от двете категории лица в тясна връзка и
взаимозависимост, се налага въвеждането по изключение за някои длъжности за
цивилни служители максималната продължителност на работната смяна при сумирано
изчисляване на работното време да надвишава 12 часа, но не повече от 24 часа, като
продължителността на работната седмица да не надвишава 56 часа, а за работници и
служители с намалено работно време-до 1 час над намаленото им работно време.
Длъжностите за тези цивилни служители следва да се определят с ежегодна заповед на
съответните командири на структури от Българската армия и ръководители на
структури на пряко подчинение на министъра на отбраната. В тази връзка се предлага
създаването на посочената законова регламентация в ЗОВСРБ.
1.1.3. Въоръжените сили са структури с особена важност, чиито задачи и
функции, произтичат пряко от Конституцията и закона, и се изграждат на принципа на
организационната подчиненост, единоначалието и йерархия в правомощията.
Произтичащата от това специфика в начина на изграждането и функционирането им, и
по-конкретно в организационните взаимовръзки, дислокацията, финансовото
осигуряване и системата за командване, управление и заповедоизпълнение, води в
някои случаи до изключителни и прекомерни затруднения при изпълнението на
работодателските правомощия. Освен това, в структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия има военни формирования и структури, на
които са възложени за изпълнение съществени функции и задачи без да са
разпоредители с бюджет. Доколкото за ефективното им изпълнение е необходим и
личен състав по трудово правоотношение, то от значение за същото е и техните
командири или ръководители самостоятелно да го подбират, назначават и ръководят. В
същото време, при действащата трудово правна уредба, такава възможност не е налице,
тъй като съгласно §1, т.1 от ДР на КТ, работодател е само организационноикономически обособено звено. Предвид факта, че въоръжените сили са изградени от
държавата структури, то икономическата обособеност произтича от определянето на
едно военно формирование или структура като разпоредител с бюджет. Това не винаги е
възможно, необходимо и целесъобразно, при съпоставяне на очакваните ползи с
необходимите разходи. Едновременно с това в КТ липсва възможност за делегиране на
работодателски правомощия извън налагането на дисциплинарни наказания и
прекратяване на трудовото правоотношение. Във връзка с горното се констатира и
несъответствие между разпоредбата на чл. 60д, ал. 2 от ЗОВСРБ и чл. 11, ал. 8 от Закона
за публичните финанси относно определянето на разпоредители с бюджет във
въоръжените сили от по-ниска от втора степен в контекста на изричната забрана в чл. 2
от Закона за публичните финанси с друг закон да се създава уредба на материята предмет на този закон, която се отклонява от принципите и правилата, определени с
този закон.
1.1.4. Мисията на Българската армия през 1992-1993 г. в Камбоджа е мисия на
Въоръжените сили на Република България под егидата на ООН. Участниците в нея са
български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на страната по
смисъла на чл. 226ж, ал. 2 от ЗОВСРБ. Същите са изпратени на мисия с решение на
Народното събрание от 15.04.1992 г. / ДВ, бр. 34 от 1992 г./ и Постановление № 67 на
Министерския съвет от 22.04.1992 г./ДВ, бр. 36 от 1992 г./. Общият брой на
военнослужещите, участвали в мисията на Българската армия в Камбоджа под егидата

на ООН през 1992-1993 г., е 1446 души.
Неразрешени във времето остават някои социални проблеми на тези български
граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България
извън територията на страната и по-специално, проблемите на Сдружението на бившите
и настоящи сини каски „4-ти май“ (СБНСК). Положението на значителна част от
участниците в единствената мисия на Българската армия под егидата на ООН-UNTAC в
Камбоджа – 1992-1993 г. е тежко. Към настоящия момент обаче липсва правна
възможност посочените лица да ползват социалните кухни към Министерството на
отбраната и да бъдат подпомагани с парични средства при условия и по ред, определени
с наредба на министъра на отбраната.
.
1.2. Опишете какви са проблемите в приложението на съществуващото законодателство или възникналите
обстоятелства, които налагат приемането на ново. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките
на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови
технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.)

1.2.1. Разпоредбата на чл. 224, ал.1 т.3 от ЗОВСРБ разделя случаите, в които на
военнослужещите задължително се осигурява безплатна храна /при участие в занятия,
учения, тренировки и лагери/ от други, в които може да им се осигури левовата й
равностойност /при носене на дежурство и изпълнение на дейности със специфичен
характер/. От това следва, че при липса на сключен договор за доставка на хранителни
продукти в първия случай не може да им се предостави левовата равностойност на
дължимата им безплатна храна, т.е. настъпва пълна невъзможност да им бъде осигурено
това право. Това поставя тези военнослужещи в дискриминационно положение спрямо
военнослужещите, които изпълняват дежурства или дейности със специфичен характер.

1.2.2. С оглед ограничението, произтичащо от чл. 142, ал. 4 от КТ, цивилните
служители по трудово правоотношение, назначени на длъжности в Българската армия и
в структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, не могат да изпълняват
дежурства с продължителност, по-голяма от 12 часа, за разлика от военнослужещите.
Практически това води до допълнителното ангажиране на военнослужещи по
отношение на дежурствата, които надхвърлят продължителност от 24 часа.
1.2.3. Предвид установените в КТ характеристики на работодателя, звено, което не
е организационно или икономически обособено, не може да бъде работодател. В същото
време работодателят не разполага с възможност да делегира правомощията си по
трудовото правоотношение, извън налагането на дисциплинирани наказания и
прекратяването му. Специфичната организационна структура и дислокация на
въоръжените сили обаче налага осигуряване на възможност командир на военно
формирование или ръководител на структура на пряко подчинение на министъра на
отбраната, който не е разпоредител с бюджет, да изпълняват правомощия на
работодател спрямо личния състав по трудово правоотношение в неговия щат. Такава
възможност не може да се осигури при действащата нормативна уредба.
От друга страна констатираното несъответствие между разпоредбата на чл. 60д,
ал.2 от ЗОВСРБ и чл. 11, ал.8 от Закона за публичните финанси относно определянето
на разпоредители с бюджет във въоръжените сили от по-ниска от втора степен създава
проблем при прилагането й.
1.2.4. Извън обхвата на правоимащи лица с право да ползват безплатно социалните

кухни към Министерството на отбраната и с възможност да бъдат подпомагани с
парични средства, когато са в затруднено материално положение, остават българските
граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България
извън територията на страната. Безспорно обаче в тежки за тях моменти днес същите би
следвало да бъдат подкрепени от държавата с оглед несъмнения им принос за издигане
боеспособността и авторитета на въоръжените сили на Република България.
Посочените проблеми е невъзможно да се решат в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови
технологични възможности.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на
политиката и какви са резултатите от тях?

Не са извършвани последващи оценки на нормативния акт, както и анализи на
неговото изпълнение.
2. Цели:
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и измерим начин и график (ако е
приложимо) за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка?

2.1. С предлаганата промяна в чл. 224 от ЗОВСРБ ще се даде възможност при
наличие на обективна невъзможност за осигуряване на безплатна храна и ободряващи
напитки по време на занятия, учения, тренировки и лагери, на военнослужещите да се
изплаща левовата й равностойност. Това ще доведе до равнопоставеност между
отделните военнослужещи в различните хипотези, в които следва да им се осигури
безплатна храна и ободряващи напитки, и храненето им при участие занятия, учения,
тренировки и лагери няма да е за сметка на самите военнослужещи при обективна
невъзможност да им се осигури храна в натура.
2.2. С предлаганото изменение на разпоредбата на чл. 291 от ЗОВСРБ ще се
създадат условия за някои длъжности за цивилни служители максималната
продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време да
надвишава 12 часа, но не повече от 24 часа, продължителността на работната седмица да
не надвишава 56 часа, а за работници и служители с намалено работно време-до 1 час
над намаленото им работно време. Това ще осигури непрекъснатост на работния процес
в случаите, когато естеството и спецификата на дейността на въоръжените сили налага
работата да се извършва съвместно от военнослужещи и от цивилни служители в тясно
сътрудничество и взаимодействие.

2.3. Целта на предлаганата промяна в ЗОВСРБ по отношение статута на
работодател, е да се осигури възможност работодателите по смисъла на КТ във
въоръжените сили да делегират свои правомощия на командирите и ръководителите на
военни формирования и структури, които не са разпоредители с бюджет, спрямо личния
състав по трудово правоотношение на тяхно подчинение. Както и синхронизиране на
разпоредбата на чл. 60д, ал.2 от ЗОВСРБ и чл. 11, ал.8 от Закона за публичните финанси
в изпълнение на чл. 2 от този закон.
2.4. Разширява се обхвата на правоимащите лица по чл.226ж, ал.3 и чл.226з от
ЗОВСРБ с включването на българските граждани, участвали в мисии и операции на
въоръжените сили на Република България извън територията на страната с цел
подобряване статуса им.

3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже
пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации,
граждани/техни представители, държавни органи, др.).

3.1. Личният състав на военните формирования от въоръжените сили - до 37000 души,
военнослужещите, участващи в занятия, учения, тренировки и лагери – до 78 % от целия личен
състав на въоръжените сили.
3.2. Военните формирования от Българската армия, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и 492 цивилни служители по трудово правоотношение от структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

3.3. Командирите от Българската армия, ръководителите на структури на пряко
подчинение на министъра на отбраната и цивилните служители по трудово
правоотношение от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия, които са до 22 % от личния състав на въоръжените сили;
3.4. 1446 граждани на Република България, участвали в мисии и операции на
въоръжените сили на Република България извън територията на страната и техните
семейства, Министерството на отбраната, Изпълнителна агенция „Военни клубове и
военно-почивно дело“ към Министерството на отбраната, Сдружението на бившите и
настоящи сини каски „4-ти май“ (СБНСК).

4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от
страна на държавата, включително и варианта „без действие“.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България, не съдържа разпоредби, свързани с
регулаторни режими.
Възможните варианти са два:
1. Без промяна в ЗОВСРБ (без действие).
При този вариант:
1.1. При запазването на действащата редакция на чл. 224 ал. 1, т. 3 от ЗОВСРБ
при липсата на сключен договор за доставка на хранителни продукти на
военнослужещите при участието им в занятия, учения тренировки и лагери няма да
може да се предоставя безплатна храна в натура, нито левовата й равностойност, което
ще наложи да се хранят за собствена сметка.
1.2. Запазва се действащата нормативна уредба, т.е. не се въвежда специфична
уредба в ЗОВСРБ в отклонение от КТ. Разпокъсва се и се нарушава процесът по
осъществяване на специфичните дейности по носене на дежурство от военнослужещите,
като възниква необходимост цивилните служители, които следва да обезпечат
дейността на военнослужещите, да се сменят на 12 часа с оглед ограничението,

произтичащо от КТ.
1.3. Запазва се действащата нормативна уредба, т.е. не се въвежда отклонение от
КТ по отношение на възможността работодателите от въоръжените сили да делегират
свои правомощия на други длъжностни лица и остава несъответствието между
разпоредбите на ЗОВСРБ и Закона за публичните финанси;
1.4. Ще липсва правно основание гражданите, взели участие във военни мисии
извън страната, да бъдат подпомагани, когато са изпаднали в тежко материално
положение, както и да ползват социалните кухни към Министерството на отбраната,
поради което няма да се подобри социалния им статус и тава ще доведе до намаляване
на доверието на обществото във въоръжените сили и мотивацията на бъдещи кандидати
за участие в мисии и операции извън територията на страната.

2. Приемане на изменения в ЗОВСРБ.
При този вариант приемането на изменения в закона ще осигури:
2.1. С изменение в разпоредбата на чл. 224 ал.1, т. 3 на ЗОВСРБ ще се осигури
възможност при участие в занятия, учения тренировки и лагери на военнослужещите да
се осигурява както безплатна храна и ободряващи напитки, така и левовата им
равностойност ако съществува обективна невъзможност същата да бъде осигурена в
натура.
2.2. Ще се създаде нарочна законова разпоредба в ЗОВСРБ, която в отклонение от
трудовото законодателство (допустимо от чл. 1, т. 3 от Директива 2003/88/ЕС) ще
осигури възможност за обезпечаване на специфичните дейности, свързани с
изпълнението на дежурства съвместно от военнослужещите и от цивилните служители,
с цел дейността на военните формирования от въоръжените сили да не се разпокъсва;
2.3. В специалния закон ЗОВСРБ ще се предвиди отклонение от общата
трудовоправна уредба, което да съобрази спецификите на военните формирования и
структурите от въоръжените сили и да осигури необходимата гъвкавост на настоящите
работодатели по КТ по отношение правомощията им като такива с оглед ефективното
изпълнение на възложените им задачи, но и при гарантиране правата на цивилните
служители по трудово правоотношение. Ще се отстрани несъответствието между
разпоредбите на ЗОВСРБ и Закона за публичните финанси;
2.4. С предлаганото допълнение, касаещо включването на българските граждани,
участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията
на страната, се разширява обхвата на правоимащите лица по чл.226ж, ал.3 и чл.226з от ЗОВСРБ,
като се цели подобряване на статуса им. С него ще се осигури възможност тези лица да ползват
безплатно социалните кухни към Министерството на отбраната, както и да бъдат подпомагани с
парични средства при условия и по ред, определени с наредба на министъра на отбраната.

5. Негативни въздействия:

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически,
социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни
въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията.
Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни, и кои да са значителни.

При вариант 1. Без промяна.
1.1. Без изменение на чл. 224, ал.1, т.3 от ЗОВСРБ няма да се осигури възможност
за осигуряване на военнослужещите с левовата равностойност на полагаемата им се
безплатна храна, когато тя поради обективни причини не може да им се осигури в
натура, което може да доведе до непреодолими затруднения при провеждането на
учебни тренировки, учения или занятия, респ. до невъзможност от провеждането им.
Причина за това е обстоятелството, че от приемането на изменението на чл. 224, ал.1,
т.3 от ЗОВСРБ-декември 2016 г. до настоящия момент всички военнослужещи от
въоръжените сили и техните командири са изправени пред този проблем. При приемате
на изменението в закона 78% от личния състав на въоръжените сили ще може да получи
левовата равностойност на безплатната храна при обективна невъзможност същата да
бъде доставена в посочените хипотези;
1.2.Без създаване на нарочна законова регламентация в ЗОВСРБ в отклонение от
КТ ще продължи да се нарушава нормалния ритъм на работа във военните
формирования от въоръжените сили, при изпълнението на съвместни дейности от
военнослужещи и цивилни служители;
1.3.Запазва се действащата трудовоправна уредба, която не отчита особеностите
във функционирането и изграждането на въоръжените сили и не осигурява възможност
на длъжностни лица в тях, заемащи отговорни позиции, да подбират, назначават и
ръководят личен състав по трудово правоотношение, когато не са разпоредители с
бюджет, както и води в някои случаи до изключителни и прекомерни затруднения при
изпълнението на работодателските правомощия от настоящите работодатели по КТ.
Запазва се и несъответствието между разпоредбите на ЗОВСРБ и Закона за публичните
финанси, което е в нарушение на чл. 2 от този закон;
1.4. Без предприемане на законодателната промяна в ЗОВСРБ не съществува
възможност изпадналите в тежко материално положение български граждани, участвали
в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на
страната да бъдат подпомагани и да ползват социалните кухни към Министерството на
отбраната(общо 1446 души към настоящия момент), а това не само съществено ще
затрудни тяхната издръжка, но и ще намали доверието на българското общество във
въоръжените сили и мотивацията на бъдещи кандидати за участие в мисии и операции
извън територията на страната.
При вариант 2. Приемане изменения в ЗОВСРБ.
2.1. Не се очакват негативни въздействия. Промяната не предполага въздействие върху
държавния бюджет, тъй като средствата за осигуряване на безплатната храна са планирани.
Изменението ще доведе до равно третиране на всички военнослужещи независимо от участието
им в тренировки и учения, или при изпълнение на дежурства и други дейности със специфичен
характер, поради което няма очаквания за негативни икономически, социални, екологични и

други негативни въздействия;

2.2. Не се очакват негативни въздействия. Промяната не предполага въздействие върху
държавния бюджет, както и няма очаквания за негативни икономически, социални, екологични
и други негативни въздействия;
2.3. Не се очакват негативни въздействия. Промяната не предполага въздействие върху
държавния бюджет, както и няма очаквания за негативни икономически, социални, екологични
и други негативни въздействия;

2.4. Не се предвижда настъпването на негативни икономически, социални,
екологични и други въздействия, в т.ч. разходи за идентифицираните заинтересовани
страни в резултат на предприемане на действията. Въздействие върху държавния
бюджет ще има евентуално през 2019 г, поради увеличаване на разходите за материално
подпомаганите на правоимащите лица. Средният размер на необходимите средства за
материално подпомагане на новите до 1446 правоимащи лица ще е около 290 000лв.
годишно. Няма да има промяна в средствата, необходими за ползващите социални
кухни, тъй като парите, които се отпускат за тях, са съобразени с капацитета на тези
кухни. Финансирането им се извършва от Изпълнителна агенция „Военни клубове и
военно-почивно дело“ по програмата от програмната структура на бюджета, осигуряващ
издръжката на агенцията.

6. Положителни въздействия:
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически,
социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите
в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните
цели.

При вариант 1. Без промяна.
По нито един от поставените въпроси няма да има положително въздействие.
При вариант 2. Приемане на закона.
2.1. Ще се осигури законова възможност за компенсиране на военнослужещите (до
78% от личния състав на въоръжените сили) с левова равностойност на полагащата им
се храна и ободряващи напитки по време на учения, занятия или тренировки, което ще
доведе до равното им третиране в случаите на предоставяне на безплатна храна при
изпълнение на дежурства и дейности със специфичен характер;
2.2. При приемане на законодателна промяна ще се осигури възможност за обезпечаване
на специфичните дейности, свързани с изпълнението на дежурства от военнослужещите и от
цивилните служители във въоръжените сили, без да се разпокъсва дейността на военното
формирование или структура;
2.3. При въвеждане на предлаганата законова промяна, работодателите в Българската армия и
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната /командирите на военни
формирования и структури – разпоредители с бюджет/ ще могат да делегират свои

работодателски правомощия спрямо личен състав по трудово правоотношение на тяхно
подчинение на длъжностни лица с ръководни функции. Така ще се осигури възможност за
безпроблемното им осъществяване от командири на военни формирования и ръководители на
структури, които не са разпоредители с бюджет, а имат необходимост от личен състав по
трудово правоотношение за изпълнение на функциите и задачите им, както и ще се осигури
навременното им, ефективно и качествено упражняване, когато по обективни причини,
произтичащи от особеностите в изграждането и функционирането на Въоръжените сили,
работодателят е затруднен в това. Ще се синхронизират разпоредбите на ЗОВСРБ и Закона за
публичните финанси, което ще доведе до правилното прилагане на чл. 60д, ал.2 от ЗОВСРБ в
съответствие със специалния Закон за публичните финанси;

2.4. При приемане на законодателната промяна ще се облекчи състоянието на
изпадналите в тежко материално положение български граждани, участвали в мисии и
операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната,
и ще се повиши доверието към институцията Министерство на отбраната, като с редният
размер на необходимите средства за материално подпомагане на новите до 1446 правоимащи
лица ще е около 290 000лв. годишно.
7. Потенциални рискове:
Посочете възможните рискове
възникване на съдебни спорове.

от

приемането

на

нормативната промяна, включително

Не са идентифицирани възможни конкретни рискове от приемане на
предложените изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България на този етап. Проектът не предвижда съкращаване на военнослужещи или
цивилни служители, което е основна предпоставка за възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:

☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
☒ Няма ефект

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?

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

☒ Актът не засяга МСП
☒ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието:

☐ Да
☒ Не
12. Обществени консултации:
Обобщете най-важните въпроси за неформалните обществени консултации в случай на извършване на
цялостна ОВ или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове; посочете
индикативен график за тяхното провеждането и видовете консултационни процедури .

Най – важните въпроси за обществените консултации, които са от съществено
значение за осъществяването на предлаганите изменения са:
В1: Приемането на акта ще способства ли за правилното изпълнение на функциите
на въоръжените сили;
В2: Предлаганите промени ще доведат ли до създаване на обезпеченост за
изпълнението на ежедневните задачи от военнослужещите и цивилните служители във
въоръжените сили;
В3: Ще се подобри ли организацията и качеството на работа във въоръжените сили
вследствие даването на статут на работодател на нови длъжностни лица, ръководещи
военни формирования или структури от въоръжените сили;
В4: Ще се повиши ли общественото доверие и уважение към въоръжените сили,
ако ще разшири кръгът от правоимащи лица по отношение гражданите на републиката,
участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън
територията на страната.
Проектът на закон ще се съгласува със заинтересованите министерства и
ведомства по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация.
Проектът на Закон за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, ще бъде публикуван за 14 дни на Портала за обществени
консултации и на интернет страницата на Министерството на отбраната, тъй като
съществуващата обективна невъзможност за осигуряването на левовата равностойност
на безплатната храна на военнослужещите при тренировки, лагери и учения вече повече
от година изисква предприемането на спешни действия. 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 ЕС.

☐ Да
☒ Не
Моля, посочете изискванията за законодателството на ЕС, включително информацията по т. 8.1 и
8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво ЕС и я приложете (или връзка към източник).

14. Подпис на директор на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт:
Име и длъжност:

1. Антон Ластарджиев, постоянен секретар на отбраната
Дата: ..............

Подпис: ....................................................

2. ген. лейт. Андрей Боцев – началник на отбраната

Дата: ..............

Подпис: ....................................................

