П Р О Е К Т!
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
от __________ 2018 г.
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на
Министерството на отбраната, приет с ПМС № 5 от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8
от 2014 г., изм. и доп., бр. 37 от 2015 г., изм., бр. 64 от 2015 г., бр. 9 от 2016 г.,
изм. с Решение № 8959 от 18.07.2016 г. на ВАС на РБ - бр. 11 от 2017 г., изм. и
доп., бр. 71 от 2017 г., бр. 43 и бр. 70 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал.1:
а) точки 9, 10 и 11 се отменят.
б) създава се т.14:
„14. подготовката на държавния военновременен план и
военновременните задачи на държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация и на юридическите лица;“
2. в ал. 2, т.2 се изменя така:
„2. организацията и координирането на дейностите по планиране на
отбраната“.
3. в ал. 4 думите „има право да“ се заличават.
§2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 1:
а) в т.1 думите „постоянния секретар на отбраната“ се заменят с
„министъра“;
б) в т.4 в края се добавя „и унищожаване на не взривени боеприпаси“;
в) точка 7 се изменя така:
„7. организира участието на Щаба на отбраната в работата по
подготовката на държавен военновременен план и определянето на
военновременните задачи, в частта касаеща потребностите на въоръжените
сили от граждански ресурси;“
г) точка 9 се изменя така:
„9. ръководи военното разузнаване в съответствие с правомощията му
по Закона за военното разузнавене;“
д) в т. 10
думите „организира осъществяване“ се заменят с
„контролира осъществяването “;
е) точки 19а, 20 и 21 се отменят;
ж) точка 24 се изменя така:

„24. контролира подготовката във въоръжените сили и войсковата
служба в Българската армия;
з) създава се точка 26:
„26. контролира бойната и мобилизационна готовност във въоръжените
сили“.
2. в ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. подготовката на програми за развитие на въоръжените сили по
чл.16, т.6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;“
б) създава се т. 7:
„7. организацията и координирането на дейностите по планиране на
отбраната.“.
3.в ал. 4 думите „има право да“ се заличават.
§3. В чл. 8, ал.1, т. 8 се изменя така:
„8. при упълномощаване от министъра на отбраната ръководят от
българска страна дейността на Съвместната комисия, Изпълнителния комитет
и подкомитетите към Съвместната комисия по прилагането на
Споразумението между правителството на Република България и
правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в
областта на отбраната (ССОО), като координират дейностите по прилагането
му по въпроси от компетентността на други министерства или ведомства.“
§4. В чл. 8а, точки 8,9 и 10 се отменят.
§5. Чл. 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Инспекторатът:
1. осъществява контрол за спазването на нормативните актове и
заповедите на министъра и за законосъобразното провеждане на
административните дейности в министерството, в структурите на пряко
подчинение на министъра и в Българската армия;
2. извършва проверки по предложения, сигнали и жалби на физически
или юридически лица до министъра и ги уведомява за взетите решения и за
предприетите мерки;
3. събира и анализира информация, оценява корупционния риск и
предлага мерки за ограничаването му, извършва проверки за установяване на
нарушения и прояви на корупция и неефективна работа в министерството,
структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
4. извършва проверки по сигнали срещу незаконосъобразни или
неправилни действия или бездействия на военнослужещи и цивилни
служители на министерството,
структурите на пряко подчинение на
министъра и Българската армия;
5. анализира ефективността на дейността на администрацията;
6. следи за спазването на законите, подзаконовите и
вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите

на администрацията на министерството, структурите на пряко подчинение на
министъра и Българската армия;
7. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.
8. може да предлага образуване на дисциплинарни производства при
констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за
поведение на служителите в държавната администрация и на Етичния кодекс
за поведение на военнослужещите по чл. 178, ал. 3 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България;
9. осъществява съдействие и контрол по привеждането в изпълнение
на препоръките и предложенията на омбудсмана на Република България;
10. съставя актове за установяване на административни нарушения от
страна на служителите от министерството, структурите на пряко подчинение
на министъра и Българската армия, когато е предвидено в закон;
11. прави предложения за нови или за изменение на
вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и
дейността на министерството,
структурите на пряко подчинение на
министъра и Българската армия;
12. извършва проверки по предоставянето на административни услуги;
13. осъществява други функции във връзка с административния
контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.
(2) Инспекторатът не извършва проверки в търговските дружества с
държавно участие в капитала и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от
Търговския закон.
(3) Инспекторатът не извършва проверки относно бюджетната
дисциплина.
(4) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и се ръководи
от главен инспектор на Министерството на отбраната.
(5) Организацията на дейността на Инспектората, видовете проверки,
както и условията и редът за извършването им се определят с акт на
министъра.“
§ 6. В чл. 17, ал.2 се създават точки 9а и 20а:
„9а. осигурява министъра и началника на отбраната при изпълнение на
функциите им в областта за киберотбраната и киберсигурността в
съответствие с компетентността на дирекцията;
20а. участва в изпълнение на дейностите по прилагането на
Споразумението между правителството на Република България и
правителството на Съединените американски щати (САЩ) за сътрудничество
в областта на отбраната (ССОО) в съответствие с компетентността на
дирекцията;“
§ 7. Раздел VI „Звено „Протокол““ и чл. 20 се отменят.
§ 8. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:

1. създава се т. 1а:
„1а. осигурява постоянния секретар при осъществяване на
правомощието му по развитието на администрацията и административните
процедури;“
2. точка 9 се изменя така:
„9. планира и организира в техническо отношение автоматизираната
обработка на информацията, осигурява я технологично, планира и организира
развитието на комуникационните и информационни системи в
министерството;“.
3. създава се т.10:
„10. планира, организира и осигурява защитата на интегрираната
информационна инфраструктура на министерството.“
§ 9. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. създава се т.9а:
„9а. участва в изпълнение на дейностите по прилагането на
Споразумението между правителството на Република България и
правителството на Съединените американски щати (САЩ) за сътрудничество
в областта на отбраната (ССОО) в съответствие с компетентността на
дирекцията;“
2. в т.10 в края се поставя запетая и се добавя „включително
излишните за министерството движими вещи;“
3. точки 11-15 се отменят.
§ 10. Член 26, ал.1 цифрата „7“ се заменя с „9“.
§ 11. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. създава се точки 1а и 1б:
„1а. осигурява постоянния секретар на отбраната и началника на
отбраната при организацията и координирането на дейностите по планиране
на отбраната в съответствие с компетентността на дирекцията;
1б. участва в изпълнение на дейностите по прилагането на
Споразумението между правителството на Република България и
правителството на Съединените американски щати (САЩ) за сътрудничество
в областта на отбраната (ССОО) в съответствие с компетентността на
дирекцията.“
2. в т. 8 в края се поставя запетая и се добавя „услуги по обслужване и
поддръжка на имоти с отпаднала необходимост, за възлагане на оценки на
независими оценители за реализиране на процедури по предоставяне на
възмездно право на строеж върху имоти частна-държавна собственост,
прекратяване на съсобственост и за публикуване на обяви за провеждане на
търгове“.
3. в т.9 след думите „средствата за“ се добавя „покриване на“, думата
„услуги“ се заменя със „строителство, услуги и доставки“;
4. в т.10 след думата „министерството“ се поставя запетая и се добавя
„услуги по обслужване и поддръжка на имоти с отпаднала необходимост, за
възлагане на оценки на независими оценители за реализиране на процедури по

предоставяне на възмездно право на строеж върху имоти частна-държавна
собственост, прекратяване на съсобственост и за публикуване на обяви за
търгове“.
§ 12. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. Дирекция "Отбранителна политика и планиране":
1. подпомага министъра в процеса на формиране, провеждане, преглед
и отчетност на изпълнението на отбранителната политика
2. осигурява постоянния секретар на отбраната и началника на
отбраната при организацията и координирането на дейностите по планиране
на отбраната в съответствие с компетентността на дирекцията;
3. анализира процесите и тенденциите в областта на сигурността и
отбраната, формулира насоки за изграждане на отбранителните способности
на страната и предлага параметри за дългосрочното развитие на въоръжените
сили;
4. организира и координира провеждането на Стратегически преглед
на отбраната и/или прегледи на отбраната
5. организира участието на министерството в изготвянето на Доклада
за състоянието на националната сигурност в изпълнение на чл. 7, ал. 1, т. 3 от
Закона за функциониране и управление на системата за защита на
националната сигурност;
6. Ръководи дейностите по подготовката на проект на Годишен доклад
за състоянието на отбраната и ВС;
7. подпомага министъра при участието му във формирането на
политиката и вземането на решения в НАТО и ЕС на военно-политическо
ниво, организира и координира изработването на позициите в рамките на
министерството, Българската армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната;
8. участва в изпълнение на дейностите по прилагането на
Споразумението между правителството на Република България и
правителството на Съединените американски щати (САЩ) за сътрудничество
в областта на отбраната (ССОО) в съответствие с компетентността на
дирекцията;
9. подпомага министъра при осъществяване на функциите му на
заместник-председател на Междуведомствения съвет по участието на
Република България в НАТО и ОПСО (МСУНО);
10. подпомага министъра при осъществяване на ръководството на
дейността на представителите на министерството в постоянните
представителства на Република България към НАТО, Европейския съюз,
ОССЕ и други международни организации и организира тяхното осигуряване;
11. организира процеса по определяне на длъжности в национални
представителства, щабове и органи на международни организации и други
международни инициативи;
12. планира и осъществява програмен мениджмънт на дейностите по
реализиране на отбранителната политика, свързани с членството в НАТО и
Европейския съюз и международното сътрудничество;

13. подпомага министъра в рамките на правомощията му по
формирането и провеждането на политиката по участието на страната в
международни договори и споразумения в областта на хуманитарното
разоръжаване и неразпространението на оръжия за масово унищожаване;
14. подпомага министъра в рамките на правомощията му по
изпълнението на задълженията, произтичащи от националната нормативна
уредба и членството на Република България в международни споразумения и
инициативи в областта на експортния контрол върху търговията с оръжие и с
изделия и технологии с двойна употреба.“
§ 13. Създава се чл. 28а:
„Чл. 28а. Дирекция "Протокол и двустранно сътрудничество“:
1. осигурява подготовката и провеждането на официални срещи и
посещения у нас и в чужбина на ниво министър, заместник-министри, постоянен
секретар на отбраната, началник на отбраната, заместник-началници на отбраната и
началник на политическия кабинет;
2. съставя и координира с другите структурни звена на
министерството програмата на официални срещи и посещения у нас и в
чужбина на министъра, постоянния секретар на отбраната, началника на
отбраната и началника на политическия кабинет;
3. осигурява подготовката и провеждането на военни празници и
церемонии с участието на министъра;
4. осигурява участието на министъра, заместник-министрите,
постоянния секретар на отбраната, началника на отбраната и началника на
политическия кабинет в тържествени празници и церемонии от
общонационално и местно значение;
5. предлага нивото на представяне в протоколните прояви на
държавно равнище, в което министерството участва;
6. осигурява превода на официалната кореспонденция и документи,
необходими за дейността на ниво министър, заместник-министри, постоянен
секретар на отбраната и началник на политическия кабинет;
7. организира издаването на дипломатически паспорти, служебни
паспорти и визи при задгранични командировки на служители от
министерството и Българската армия пред овластените за това служби и
дипломатически представителства и заявява потребностите за закупуване на
самолетни билети.
8. подпомага министъра при осъществяването на двустранното и
регионалното сътрудничество в областта на отбраната;
9. участва в изпълнение на дейностите по прилагането на
Споразумението между правителството на Република България и
правителството на Съединените американски щати (САЩ) за сътрудничество
в областта на отбраната (ССОО) в съответствие с компетентността на
дирекцията;
10. осъществява чрез Служба "Военна информация" координацията на
дейностите и задачите на Службата на военния аташе по въпросите на
двустранното и регионалното сътрудничество в областта на отбраната;

11. предоставя на Службата на военния аташе материали относно
двустранното и регионалното сътрудничество в областта на отбраната;
12. осъществява контактите и връзките с чуждестранните военни
аташета, акредитирани в Република България.“
§ 14. В чл. 29 се създават т.1а и т.13а:
„1а. осигурява постоянния секретар на отбраната и началника на
отбраната при организацията и координирането на дейностите по планиране
на отбраната в съответствие с компетентността на дирекцията;
13а. участва в изпълнение на дейностите по прилагането на
Споразумението между правителството на Република България и
правителството на Съединените американски щати (САЩ) за сътрудничество
в областта на отбраната (ССОО) в съответствие с компетентността на
дирекцията;“
§ 15. В чл. 29а се създава т.18а:
„18а.участва в изпълнение на дейностите по прилагането на
Споразумението между правителството на Република България и
правителството на Съединените американски щати (САЩ) за сътрудничество
в областта на отбраната (ССОО) в съответствие с компетентността на
дирекцията;“
§ 16. В чл. 30 се създават точки 1а, 4а, 4б, 4в и 4г:
„1а. осигурява постоянния секретар на отбраната и началника на
отбраната при изпълнение на правомощията им по управление на човешките
ресурси;
4а. подпомага министъра при осъществяване политиката по доходите
в министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и
Българската армия;
4б. организира разработването, съгласуването, прилагането и
усъвършенстването на системите за заплащане в министерството, структурите
на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
4в. организира и координира дейността по обобщаване и анализиране
на месечни и тримесечни справки за начислените средства за възнаграждения
и обезщетения по категории персонал;
4г.участва в изпълнение на дейностите по прилагането на
Споразумението между правителството на Република България и
правителството на Съединените американски щати (САЩ) за сътрудничество
в областта на отбраната (ССОО) в съответствие с компетентността на
дирекцията;“
§ 17. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. създава т.1а:
„1а. осигурява постоянния секретар на отбраната и началника на
отбраната при организацията и координирането на дейностите по планиране
на отбраната в съответствие с компетентността на дирекцията;“
2.точки 15-18 се отменят.

§ 18. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. създава се т.1а:
„1а. осигурява постоянния секретар на отбраната и началника на
отбраната при организацията и координирането на дейностите по планиране
на отбраната в съответствие с компетентността на дирекцията;“
2. в т.4 след думата „изготвя“ се добавя „доклади и“;
3. в т.5 думата „осигурява“ се заменя с „осъществява“;
4. в т.8 след думите „Борда за управление на портфолио от проекти“ се
добавя „политико-военните направляващи работни групи, подпомагащи
дейността по подготовката и изпълнението на инвестиционните проекти“;
5. в т.9 думите „Европейските структурни и инвестиционни фондове“
се заменят с „Европейския фонд за отбрана и други европейски структурни и
инвестиционни фондове“
6. точка 10 се изменя така:
„10.организира и подпомага в административно-техническо отношение
дейностите на Борда за управление на портфолио от проекти и на политиковоенните направляващи работни групи, подпомагащи дейността по
подготовката и изпълнението на инвестиционните проекти“;
7. създава се точка 11:
„11. организира и контролира процесите по планиране и реализацията
на инвестиционните проекти, включени в Портфолиото от проекти на
министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и
Българската армия, както и за проекти на НАТО и Европейския съюз.“
§ 19. Създава се чл. 32а:
„Чл. 32а. Дирекция „Търговски дружества и разпореждане с излишни
движими вещи“:
1. организира изпълнението на правомощията на министъра в
качеството му на упражняващ правата на собственост на държавата в
търговски дружества с държавно участие;
2. изготвя проекти на актове, с които министърът упражнява правата
на собственост на държавата в търговски дружества с държавно участие в
капитала – протоколни решения и договори за възлагане на управлението и
контрола, и следи за тяхното изпълнение;
3. дава становища по предложенията на едноличните търговски
дружества: за разпоредителни сделки с дълготрайни активи; за отдаване под
наем на недвижими имоти; за придобиване или разпореждане с дялове и
акции; за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност и за поемане
на менителнични задължения; за учредяване на залог и/или ипотека върху
дълготрайни материални активи, както и становища и предложения относно
одобряване избора на застраховател преди сключването на договор за
задължително застраховане на имущество;
4.
дава
становища
и
изготвя
документация
при
увеличаване/намаляване на капитала и при преструктуриране на държавното
участие в капитала на търговските дружества с държавно участие и др.;

5. участва в разработването и/или дава становища по проекти за
усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща търговските
отношения, управлението на държавното участие, приватизацията и др.
6. анализира финансово-икономическото състояние на търговски
дружества с държавно участие в капитала и подготвя цялата документация,
свързана с одобряването на годишните им финансови отчети;
7. подпомага методически изготвянето на бизнес програмите на
едноличните
търговски
дружества,
организира разработването
и
актуализирането им, анализира изпълнението и контролира заложените в тях
икономически показатели;
8. организира изготвянето на оценки от независими оценители за
реализиране на процедури по непарични вноски в търговските дружества, в
които министърът упражнява правата на собственост на държавата,
координира и контролира изпълнението на сключените с оценителите
договори;
9. води регистъра по чл. 35 от Правилника за реда за упражняване
правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала
и поддържа информационния масив на министерството за промените в
органите за управление, ликвидация и контрол, финансовите показатели и
капитала на търговските дружества с държавно участие в капитала;
10. организира по реда на Закона за държавната собственост и
подзаконовите актове по прилагането му дейностите по управление и
разпореждане с излишните за министерството движими вещи с общо
предназначение;
11. организира оперативния отчет и контролира излишните за
министерството движими вещи, изготвя първичните им счетоводни документи
в съответствие със Закона за счетоводството и организира извършването на
инвентаризацията им;
12. организира дейностите по разпореждането с излишните за
министерството и за юридическите лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България продукти, свързани с
отбраната и изделия и технологии с двойна употреба;
13. организира оперативния отчет на излишните за министерството и за
юридическите лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България продукти, свързани с отбраната и изделия и
технологии с двойна употреба;
14. организира оценката и преоценката на излишните за министерството
движими вещи с общо предназначение и на излишните за министерството и за
юридическите лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България продукти, свързани с отбраната и изделия и
технологии с двойна употреба;
15. организира дейностите по разпореждане с излишните за
министерството и за юридическите лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България оръжия, боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия (ОБВВПИ);

16. организира оценката и преоценката на излишните за министерството
и за юридическите лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България ОБВВПИ.“
§ 20. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. в основния текст след думите „Социална политика“ се добавя „и
политика по военно-патриотично възпитание“:
2. създава се т.8а:
„8а.участва в изпълнение на дейностите по прилагането на
Споразумението между правителството на Република България и
правителството на Съединените американски щати (САЩ) за сътрудничество
в областта на отбраната (ССОО) в съответствие с компетентността на
дирекцията;“
3.точки 10,11 и 12 се изменят така:
„10. подпомага министъра при ръководството на психологическото
осигуряване на военнослужещите.
11. подпомага министъра при осъществяване на политиката по отдиха
и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители;
12. подпомага министъра при провеждане на жилищната политика на
министерството.“
§ 21. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. в т.3, буква „ж“се изменя така:
„ж) войсковата служба в Българската армия;“
2. точка 5 се изменя така:
„5. подпомага началника на отбраната при осъществяване на
ръководството при привеждането на въоръжените сили на Република България
в по-високи степени на бойна готовност и носенето на оперативното
дежурство (дежурството);“
3. създава се т.5а:
„5а. участва в планирането и организирането на мобилизационната
готовност, мобилизационната подготовка, провеждането на мобилизацията и
попълването на загубите на въоръжените сили на Република България;“
4. създава се т.17а:
„17а. участва в изпълнение на дейностите по прилагането на
Споразумението между правителството на Република България и
правителството на Съединените американски щати (САЩ) за сътрудничество
в областта на отбраната (ССОО) в съответствие с компетентността на
дирекцията;“
5. точка 18 се изменя така:
„18. съгласува изготвените квалификационни характеристики и учебни
планове за обучението на слушатели, курсанти и кадети във Военна академия
„Г. С. Раковски“ и висшите военни училища”.
§ 22. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. в т. 3 думата „поддържането“ се заменя с „координира и
контролира“;

2. създава се т.7а:
„7а. участва в изпълнение на дейностите по прилагането на
Споразумението между правителството на Република България и
правителството на Съединените американски щати (САЩ) за сътрудничество
в областта на отбраната (ССОО) в съответствие с компетентността на
дирекцията;“
3. точка 11 се изменя така:
„11. отчита и анализира състоянието на осигуреността на въоръжените
сили с въоръжение, техника и други материални ресурси, координира и
контролира тяхната експлоатация;
4. точка 13 се отменя;
5. т.14 се изменя така:
„14. организира освобождаването на въоръжените сили от излишни
отбранителни продукти и движими вещи с общо предназначение и
координира дейностите по бракуване/утилизация на излишни оръжия и
утилизация/унищожаване на излишни боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически изделия (ОБВВПИ);“
6. в т.15 думата „дейностите“ се заменя с „дейности“;
7. точка 16 се отменя;
8. точка 17 се изменя така:
„17. подпомага началника на отбраната при определяне на
инфраструктурните потребности във войсковите райони на Българската армия,
включително при изпълнение на задачите по поддръжка на страната
домакин;“;
9. точка 19 се отменя;
10. в т.20 думите „в Българската армия и СППМО“ се заменят с „на
въоръжените сили в Централния артилерийски технически изпитателен
полигон;
11. точки 22 и 23 се отменят;
12. създава се т.24:
„24. организира процеса по събирането, обобщаването и анализирането
на информацията за изпълнението на обществените поръчки за доставки и
услуги за военните формирования от Българската армия от Единния финансов
план за материално-техническо осигуряване и Единния поименен списък за
строителство и строителни услуги в министерството, в структурите на пряко
подчинение на министъра и в Българската армия и представя анализа на
началника на отбраната. “
§ 23. В чл. 37 се изменя така:
„Чл. 37. Дирекция "Стратегическо планиране:
1. организира разработването и поддържането на Националната
отбранителна стратегия, националните концептуални и доктринални
документи в областта на отбраната и въоръжените сили и хармонизирането им
със съюзните публикации.

2. организира изготвянето на анализи, оценки и препоръки за
формирането на национални позиции по военните измерения на стратегически
документи на НАТО и Европейския съюз
3. разработва военнотехническите аспекти и осигурява изпълнението
на задълженията и правата на Република България по практическото
осъществяване на дейността по контрола на въоръженията и мерките за
укрепване на доверието и сигурността в Европа, участва в работата на
международни форуми по тези въпроси и обучава експерти от Българската
армия за работа в областта на контрола на въоръженията;
4. подпомага министъра и началника на отбраната при ръководството
на дейностите по трансформацията на въоръжените сили на Република
България и координирането им с НАТО и Европейския съюз;
5. осигурява началника на отбраната и постоянния секретар на
отбраната при организацията и координирането на дейностите по планиране
на отбраната в съответствие с компетентността на дирекцията;
6. подпомага началника на отбраната при определяне на мисиите и
задачите на въоръжените сили и необходимите отбранителни способности за
тяхното изпълнение;
7. осигурява началника на отбраната и постоянния секретар на
отбраната при организацията и координирането на дейностите по планиране
на отбраната в съответствие с компетентността на дирекцията;
8. координира участието в процеса на планиране на отбраната в НАТО
и развитието на военните способности на Европейския съюз и
синхронизирането на националното планиране на отбраната с тях;
9. подготвя военнотехнически експертизи и препоръки относно
участието в съюзни, коалиционни и други операции и в международни военни
формирования;
10. подпомага началника на отбраната при участието му в работата на
военните органи на НАТО, Европейския съюз и в различните формати на
съюзно и регионално военно сътрудничество и изготвя военни оценки,
анализи и препоръки по участието на Българската армия в програмите и
инициативите на НАТО, Общата политика за сигурност и отбрана на
Европейския съюз и в регионалното военно сътрудничество;
11. организира и координира дейностите по предварителното
планиране и планирането в отговор на криза от военнополитически характер
на стратегическо ниво и синхронизирането им с тези в НАТО;
12. подпомага началника на отбраната в дейността му по организиране
провеждането на стратегически преглед на отбраната/ преглед на отбраната
и/или преглед на структурата на въоръжените сили и разработването и
поддържането на планове за развитие на въоръжените сили;
13. организира и координира процеса на управление на ресурсите за
отбрана при подготовката и използването на въоръжените сили;
14. участва в изпълнение на дейностите по прилагането на
Споразумението между правителството на Република България и
правителството на Съединените американски щати (САЩ) за сътрудничество
в областта на отбраната (ССОО) в съответствие с компетентността на
дирекцията.“

§ 24. В чл. 38 се създават точки 14а и 18:
„14а. участва в изпълнение на дейностите по прилагането на
Споразумението между правителството на Република България и
правителството на Съединените американски щати (САЩ) за сътрудничество
в областта на отбраната (ССОО) в съответствие с компетентността на
дирекцията;
18. осигурява министъра и началника на отбраната при изпълнение на
функциите им в областта на киберотбраната и киберсигурността в
съответствие с компетентността на дирекцията.“
§ 25. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. точка 6 се отменя;
2. в т. 7 думите „съвместните съоръжения на територията на Република
България“ се заменят с „договорените съоръжения и обекти по смисъла на
ССОО“;
3. точка 11 се изменя така:
„11. организира дейностите по осигуряване на достъпа на
представители на Силите на САЩ, изпълнителите и служителите по договори
със Силите на САЩ, а когато е договорено – и на такива от трети страни, до
договорените съоръжения и обекти по смисъла на ССОО;“
4. точка 12 се отменя;
5. в точки 13, 14, 16, 20 и 21 думите „и заместник-началниците на
отбраната“ се заменят със „заместник-началниците на отбраната и директора
на Щаба на отбраната“;
6. точка 19 се изменя така:
„19. подпомага директора на Щаба на отбраната при осъществяването
на контрол за изпълнението на приоритетните задачи и спазването на
поставените срокове в дейността на Щаба на отбраната и Българската армия;“
§ 26. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал.2 думите „чрез интегрирана експертиза, хоризонтална
координация и пряк обмен на информация помежду си“ се заменят с „като
формират интегрирана експертиза“.
2. в ал.3 в края на изречението се добавя „чрез постоянния секретар на
отбраната и директора на Щаба на отбраната“.
§ 27. В чл. 50 думите „и заместник-началниците на отбраната“ се
заменят със „заместник-началниците на отбраната и директорът на Щаба на
отбраната“
§ 28. Приложение № 1 към чл. 13, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 13, ал. 2
Обща численост на персонала в административните звена на Министерството
на отбраната – 831 щатни бройки

Политически кабинет
постоянен секретар на отбраната
началник на отбраната
заместник-началници на отбраната
директор на Щаба на отбраната
главен сержант на Българската армия
Инспекторат
дирекция „Сигурност на информацията“
дирекция „Вътрешен одит“
звено „Финансов контрол и материални проверки“

10
1
1
2
1
1
28
46
14
8

Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно и информационно обслужване“
дирекция „Връзки с обществеността“
дирекция „Финанси“

120

Специализирана администрация
в т.ч.:
Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“
дирекция „Отбранителна политика и планиране“
дирекция „Протокол и двустранно сътрудничество“
дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“
дирекция „Правно-нормативна дейност в отбраната“
дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“
дирекция „Отбранителна аквизиция“
дирекция „Проектно управление“
дирекция „Търговски дружества и разпореждане с излишни
движими вещи“
дирекция „Социална политика и политика по военнопатриотично възпитание“

392

Щаб на отбраната
в т.ч.:
дирекция „Операции и подготовка“
дирекция „Логистика“
дирекция „Стратегическо планиране“
дирекция „Комуникационни и информационни системи“
дирекция „Координационни дейности“

207

70
10
40

93
37
21
48
33
56
62
13
13
16

61
41
46
38
21

§ 29. В приложение № 2 към чл. 27, ал.2, в точка 4 изречение второ се
заличава.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 30. В Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с
ПМС № 382 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2016 г., изм. и доп., бр. 58 и бр. 96 от
2016 г., бр. 51 от 2017 г., бр. 56 от 2018 г.) се извършват следните изменения и
допълнения:

1. В Приложение 1 към чл.1, в раздел II “Структура на въоръжените
сили“, т.2 „Организационна структура на въоръжените сили“,
т.2.7.
„Структури на пряко подчинение на министъра на отбраната“, в абзац
„Комендантство“ думите „организира дейностите по планиране на
потребностите от движими вещи и осъществява материално-техническото
осигуряване на дейността на Министерството на отбраната;“ се заменят с
„организира дейностите по планиране на потребностите и материалнотехническото снабдяване на Министерството на отбраната с движими вещи,
комуникационна и компютърна техника, консумативи и резервни части за тях;
осигурява техническата им поддръжка;“
2. В приложение № 2 (поверително) към чл. 2 се правят изменения и
допълнения съгласно приложението (поверително).
§ 31. В Постановлени № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за
приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и
за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на
отбраната (обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г., изм. и доп., бр. 39, бр. 104 от 2011 г.,
бр. 50, бр. 92 от 2012 г., бр. 8, бр. 55, бр. 76 от 2014 г., бр. 14, бр. 37, бр. 94 от
2015 г., изм. и доп., бр. 42, бр. 54, бр. 58, бр. 96 от 2016 г., доп., бр. 78 от
2017 г., изм. и доп., бр. 49 и бр. 56 от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 5б, ал.2 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 думата „използване“ се заличава;
б) в т.6 в края на изречението се добавя „по теми, свързани с отбраната
и сигурността“;
в) в т.8 думите „ежедневно следене“ се заменят с „ежедневен преглед“,
а в края на изречението се добавя „по теми, свързани с отбраната и
сигурността“;
г) точка 10 се отменя;
д) в т.11 думите „и други печатни издания“ се заличават;
е) точка 12 се изменя така:
„12. подготвяне и организиране на електронен сайт с новини и други
публикации по теми, свързани с отбраната и сигурността на страната.“
ж) създават се точки 13 и 14:
„13. разработване на План за действие на военните медии в условията
на кризисни ситуации, предизвикани от бедствия, аварии или тероростични
действия;
14. участие с други структури от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската
армия в разработването на мерки за противодействие на хибридни атаки.“
2. В Приложение № 6 към чл. 8, в т. 5, числото „169“ се заменя със
„171“.

§ 32. За заемане по служебно правоотношение при условията и по реда
на § 36 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за държавния служител (обн. ДВ, бр. 24 от 2006 г.), се
определят следните длъжности, изпълнявани по трудово правоотношение в
Министерството на отбраната, които осъществяват функции по:
1. администриране, управление и контрол на функционирането на
административно-информационна система (АИС) „Документооборот“;
осигуряване и поддръжка на необходимата техническа структура за
създаването и съхранението на резервни копия за системата, поддръжка и
управление
на
платформите,
осигуряващи
работата
на
АИС
„Документооборот“ и домейн „МОD.BG“;
2. осъществяване на сроковия контрол по изпълнение на резолюциите и
решенията на министъра на отбраната, началника на политическия кабинет,
началника на отбраната, заместник-министрите, заместник-началниците на отбраната
и постоянния секретар на отбраната, чрез анализ на движението на преписките, както
и подготовка на писма, справки и становища за неизпълнените в срок задачи,
свързани с контрола на изпълнение на решенията.
§ 33. За заемане по служебно правоотношение при условията и по реда
на § 36 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за държавния служител (обн. ДВ, бр. 24 от 2006 г.), се
определят следните длъжности, изпълнявани по трудово правоотношение в
Информационния център на Министерството на отбраната по чл. 5б от ПМС
№ 54 от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на
отбраната, които осъществяват функции по:
1. планиране, организиране, координиране, изготвяне и съставяне на
телевизионна и друга аудио-визуална продукция;
2. спомагане, изготвяне и съставяне на материали за програмата и
емисиите на Военен телевизионен канал според зададен ресор;
3. заснемане на студийна, извънстудийна телевизионна, филмова и
рекламна продукция;
4. производството, видеозапис и ефирното излъчване на програмите,
произвеждани в студията на ВТК;
5. изготвяне, съставяне, координиране и илюстриране на вестникарски
блок във вестник „Българска армия” според зададен ресор;
6. архивиране, съхраняване, реставриране, копиране и поставяне на
сигнатурни номера на всички филми, материали и предавания, изработени и
постъпили за излъчване по ВТК.
§ 34. (1) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от
реорганизираните административни звена на Министерството на отбраната и
структури на пряко подчинение на министъра на отбраната се уреждат в
съответствие с чл. 123 от Кодекса на труда.
(2) Служебните правоотношения на държавните служители от
реорганизираните административни звена на Министерството на отбраната и
структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, в случаите на

съкращаване на длъжности, се уреждат в съответствие с чл. 106, ал. 1, т. 2 от
Закона за държавния служител.
(3) Правоотношенията с военнослужещите от реорганизираните
административни звена на Министерството на отбраната и структури на пряко
подчинение на министъра на отбраната се уреждат в съответствие с
разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България.
§ 35. Необходимите средства за изпълнение на постановлението се
осигуряват в рамките на бюджета на Министерството на отбраната за
съответната година.
§ 36. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
БОЙКО БОРИСОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ВЕСЕЛИН ДАКОВ
Постоянен секретар на отбраната
Антон Ластарджиев
Директор на дирекция „Правно-нормативна дейност”
Климентина Денева

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКЛАД
от
Красимир Каракачанов –заместник министър-председател
по обществения ред и сигурността
и министър на отбраната
ОТНОСНО:
Проект на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на
Министерството на отбраната, приет с Постановление № 5 на
Министерския съвет от 2014 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
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 Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с
Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г.
Необходимостта от засилване на ефективното и ефикасно изпълнение
на законовоустановените правомощия на министъра на отбраната, началника
на отбраната и постоянния секретар на отбраната налагат допълнение и
изменение във функционалните задължения на някои длъжностни лица от
ръководството на Министерството на отбраната, преструктуриране на част от
административните звена в министерството, привеждане на функционалните
характеристики на други с отделни законови разпоредби, преминаване на
технически дейности от администрацията на министерството в
неадминистративни структури на пряко подчинение на министъра на
отбраната-Комендантство-МО, прецизиране и допълване на функциите на
създадения с ПМС № 54 от 2010 г. Информационен център на
Министерството на отбраната.
Горепосоченото изисква извършване на промени в следните
нормативни актове на Министерския съвет: Устройствения правилник на
Министерството на отбраната, приет с ПМС № 5 от 2014 г., Плана за развитие
на въоръжените сили до 2020 г., приет с ПМС № 382 от 2015 г. и ПМС № 54
от 2010г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на
отбраната.

По отношение Устройствения правилник на Министерството на
отбраната:
1. С разпоредбата на чл. 26, ал.1, т. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) се възлага на министъра
на отбраната правомощието по планиране на отбраната. При изпълнението му
той се подпомага от постоянния секретар на отбраната и началника на
отбраната в съответствие със законовоустановените им отговорности. Това
налага създаване на организация и координиране на дейностите по планиране
на отбраната като изрична отговорност на посочените ръководни длъжностни,
а за ресорните дирекции - задължение за обезпечаване на изпълнението им.
2. Акцентът върху планирането на отбраната налага обособяване на
самостоятелно административно звено с основен приоритет осъществяване на
дейностите, свързани с процесите по формиране, провеждане, преглед и
отчетност на изпълнението на отбранителната политика, по дългосрочното
планиране на отбраната и осъществяване на мениджмънт на дейностите по
реализиране на отбранителната политика, свързани с членството в НАТО и
Европейския съюз. В тази връзка се предлага от настоящата дирекция
„Отбранителна политика“ да се обособи нова дирекция „Отбранителна
политика и планиране“ с горепосочените функции. В останалата си част
функциите на дирекция „Отбранителна политика“, свързани с
осъществяването на двустранното и регионално военно сътрудничество ще се
обединят с функциите на звено „Протокол“ поради допирни точки в
изпълнение на задълженията им, за да се обособи нова дирекция „Протокол и
двустранно сътрудничество“.
3. С оглед йерархическото място на началника на отбраната и на
постоянния секретар на отбраната в управлението на въоръжените сили и на
административните звена в министерството се налага прецизиране на
разпоредбите на чл. 6 и чл. 7 от Устройствения правилник с цел въвеждане на
задължение за всички структури от министерството, Българската армия и
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната да обезпечават
ефективното изпълнение на нормативноопределените им правомощия.
Прецизират се и функциите им, свързани с подготовката и изпълнението на
държавния военновременен план в съответствие с посочените в чл. 27, т.3, 3а
и 3б от ЗОВСРБ правомощия на министъра на отбраната, както и онези,
осигуряващи реализация на възможността министърът на отбраната да
делегира свои правомощия по чл. 146, т.2 и 3 и чл. 161, т.2 и 3 от ЗОВСРБ, чл.
6, ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал.6 от Кодекса на труда
на посочените длъжностни лица, свързани с възникването, изменението и
прекратяването съответно на правоотношенията по изпълнение на военната
служба, служебните и трудови правоотношения с военнослужещите и
цивилните служители от министерството. Респективно за дирекция
„Управление на човешките ресурси в отбраната“ следва да се въведе
изричното задължение за обезпечаване на нормативноустановените и
делегирани правомощия на началника на отбраната и постоянния секретар на
отбраната, свързани с управление на човешките ресурси.

4. С цел обезпечаване реалното изпълнение на предвидените в ЗОВСРБ,
Закона за военното разузнаване и подзаконовите актове по прилагането им
правомощия и функции на началника на отбраната, се налага прецизиране на
някои други негови функции, респ. изменение и допълнение във
функционалните задължения на отделните дирекции от Щаба на отбраната,
които го осигуряват.
5. Разпоредбите, касаещи функциите на заместник-началниците на
отбраната и дейността на дирекции от общата, специализираната
администрация и Щаба на отбраната следва да се приведат в съответствие със
Споразумението между правителството на Република България и
правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната (ССОО) и
на споразуменията по прилагането му относно определените задължения на
съответните длъжностни лица и структури, вкл. по отношение използваната в
тях терминология.
6. Разпоредбата на чл. 56, т. 3 от ЗОВСРБ вменява задължения на
въоръжените сили по изпълнение на задачи по поддържане и развитие на
способности за киберотбрана, за изпълнението на които отговорност носят
министърът на отбраната и началникът на отбраната. Същевременно в ДВ, бр.
94 от 13.11.2018 г. бе обнародван Законът за киберсигурност, с който на
посочените длъжности лица се възлагат допълнителни задачи по
киберотбраната и киберсигурността на страната. Това налага във функциите
на дирекция „Сигурност на информацията“ и дирекция „Комуникационни и
информационни системи“ съобразно специфичната им компетентност да се
предвидят функции по обезпечаване правомощията на министъра на отбраната
и началника на отбраната при изпълнение на законоустановените им
правомощия в областта на киберотбраната и киберсигурността.
7. С измененията и допълнения на Закона за администрацията (бр. 85 от
2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) са променени и допълнени функциите на
Инспекторатите по чл. 46 от закона, като са им вменени и нови.
Същевременно, с приемането на Закона за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) е отменен
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и е
изменена разпоредбата на чл. 106, ал. 6 от ЗОВСРБ, съгласно която на
Инспектората на Министерството на отбраната се възлага осъществяването на
контрола и извършването на проверки по ЗПКОНПИ. Във връзка с
настъпилите промени в нормативната уредба се предлагат съответните
промени във функциите на Инспектората на Министерството на отбраната.
8. Необходимостта от обезпечаване на посочената в чл. 81, ал.1, т.6 от
ЗОВСРБ отговорност на постоянния секретар на отбраната за развитието и
ефективността на администрацията и административните процедури, налага
предвиждане на нова функция на дирекция „Административно и
информационно обслужване“.
С цел освобождаване на администрацията от несвойствени за нея
изпълнителски функции се предлага преминаване на дейностите по
осигуряване в материално-техническо отношение на автоматизираната
обработка на информацията в Министерството за изпълнение във военно
формирование „Комендантство-МО“ - структура на пряко подчинение на

министъра на отбраната, което следва да намери отражение в Плана за
развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с ПМС № 382 от 2015 г.
По този начин ще се намали щатната численост на дирекция
„Административно и информационно обслужване“, като с освободените
щатни бройки ще се обезпечат други административни звена в съответствие с
реално изпълняваните от тях задачи и дейности. Ще се осигури и възможност
за вътрешно преструктуриране на дирекцията, предполагащо осигуряване на
необходимата експертиза, присъща за административните структури с оглед
въвеждане на електронното управление и електронния документооборот в
администрациите.
9. Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ в настоящия момент
е натоварена с организацията по възлагането на обществени поръчки за
строителството и строителни услуги. Възлагането на обществени поръчки за
услуги по обслужване и поддръжка на имоти с отпаднала необходимост и за
оценки от независими оценители за реализиране на възмездно право на
строеж, прекратяване на съсобственост и за публикуване на обяви за
провеждане на търгове в два национални ежедневника, както и координация и
контрол по изпълнението на тези договори, сега се организират от дирекция
„Отбранителна аквизиция“. Поради огромната натовареност на последната с
реализацията на обществени поръчки за водещите за въоръжените сили
инвестиционни проекти, както и пряката връзка на посочените услуги с
дейността на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ и спешния им
характер, се предлага същите за й се възложат за изпълнение.
Във функциите на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ е
предвидено организиране и осъществяване на дейностите по международните
и националните търгове за строителство и свързаните с него услуги, които се
реализират по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).
Процесът по извършване на строителството по тази програма е неразривно
свързан с осъществяваните във връзка с него доставки, за които също
съществува правна възможност да бъдат реализирани по NSIP. Ето защо
целесъобразността налага допълнение на функциите на посоченото
административно звено, на което да се възложи и организирането и
осъществяването на дейностите по международните и националните търгове
за свързаните със строителство доставки, които се реализират по NSIP.
След направен анализ на ефективността и своевременното изпълнение
на задачите на сектора във Велико Търново на отдел "Регионална
инфраструктура на отбраната - Плевен“ от Главната дирекция се предлага
закриването му, като щатните бройки и служителите му се запазят в отдела с
цел гарантиране изпълнението на задачите на осемте административни
области, предвидени в зоната на неговата отговорност.
10.
Определената в чл. 31 от Устройствения правилник на
министерството функционална компетентност на дирекция „Отбранителна
аквизиция“ обхваща широк кръг от дейности, разностранни по материя, които
не кореспондират изцяло с основната функция на дирекцията да организира,
провежда и контролира изпълнението на обществените поръчки, провеждани в
Министерството на отбраната и свързани с придобиването на стоки и услуги.

Такива напр. са дейностите, посочени в т.15-18, свързани с обезпечаване
изпълнението на правомощията на министъра на отбраната в качеството му на
упражняващ правата на собственост на държавата в търговските дружества с
държавно участие в капитала. Свързаните с изпълнението на тази дейност
задачи са напълно различни и несъвместими с тези, обезпечаващи
отбранителната аквизиция и по-специално с упражняване на властническите
правомощия на министъра на отбраната при възлагане на обществените
поръчки за нуждите на Министерството на отбраната. В този смисъл
министърът на отбраната от една страна е орган на изпълнителната власт, а от
друга е собственик на капитала на търговските дружества с държавно участие
в ресор отбрана - две функции, които законодателството ясно разграничава.
При управлението на държавните търговски дружества, министърът на
отбраната не действа като орган на държавна власт, не упражнява държавни
функции и няма властнически правомощия. Тези разнородни функции на
дирекцията водят до затруднение, както при администрирането, така при
изпълнението на възлаганите задачи, респ. рефлектира върху тяхната
ефективност.
Ето защо се предлага структурата, която организира
изпълнението на правомощията на министъра на отбраната в качеството му на
едноличен собственик на капитала на търговските дружества с държавно
участие с ресор отбрана да бъде самостоятелна, но с оглед икономия на
ръководни длъжности да се структурира с други административни звена със
съвместима функционална компетентност, т.е.
създаване на нова
самостоятелна дирекция, която да съвмести дейностите на отдел „Търговски
дружества“ от дирекция „Отбранителна аквизиция“ и дейностите,
изпълняваните към момента от дирекция „Финанси“ и дирекция „Логистика“,
свързани с управление, разпореждане, оперативен отчет и контрол, оценка и
преоценка на излишните за министерството движими вещи с общо
предназначение, както и с оперативен отчет, оценка, преоценка и
разпореждане с излишните за министерството и за юридическите лица по чл.
60д, ал. 1 от ЗОВСРБ отбранителни продукти и изделия и технологии с двойна
употреба и оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.
11. Съгласно чл. 26, т. 7 от ЗОВСРБ министърът на отбраната ръководи
осъществяването на здравната политика и на военномедицинското и
психологичното осигуряване. В първите два аспекта от посоченото
правомощие той е обезпечен от дирекция „Логистика“ в Щаба на отбраната,
но не и по отношение на психологичното осигуряване. Последното не е
обезпечено с административен и кадрови ресурс в Министерство на отбраната.
Аналогична е ситуацията и относно обезпечеността на функциите на
министъра на отбраната по формиране на политиката за отдиха и
възстановяването на военнослужещите и цивилните служители, както и
провеждането на жилищната политика. Това налага допълнение на
функционалните задължения на дирекция „Социална политика“, наред с
промяна в наименованието й - „Социална политика и политика по военнопатриотично възпитание“ с оглед естеството от изпълняваните от дирекцията
дейности и задачи.
Същевременно се предлага функциите на посочената дирекция,
свързани с политиката по доходите на военнослужещите и цивилните

служители, да преминат за изпълнение в дирекция „Управление на човешките
ресурси в отбраната“. Аргумент за направеното предложение е фактът, че
определянето на политиките по доходите в министерството е основополагаща
и ключова функционална област в системата за управление на човешките
ресурси в отбраната. За постигане на ефективен и ефикасен желан краен
резултат от управлението на човешките ресурси следва да се отчитат връзките
и зависимостите между останалите елементи на системата за управление на
човешките ресурси и разработването, съгласуването, прилагането и
усъвършенстването на системите за заплащане, стимулиране и обезщетяване
на личния състав.
По отношение ПМС № 54 от 2010г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на
пряко подчинение на министъра на отбраната:
Информационният център на Министерството на отбраната (ИЦ на МО)
е създаден с ПМС № 5/21.01.2014 г., като юридическо лице по чл. 60 от Закона
за администрацията към министъра на отбраната, съгласно чл. 5б от ПМС №
54 от 01.04.2010 г. Центърът е второстепенен разпоредител с бюджет за
осъществяване на информационната политика на МО чрез използване
възможностите на военните аудио-визуални, печатни и електронни средства за
масова комуникация: Военен телевизионен канал, вестник „Българска армия”
и информационен сайт www.armymedia.bg. Необходимостта от подобряване
организацията и дейността на информационната политика на Министерството
на отбраната, изисква прецизиране на настоящите функции на ИЦ на МО за
обезпечаване на активното му участие в дейностите по информационно
обслужване на министерството, Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната, в т.ч. и засилване ролята на военните
медии за успешно противодействие на хибридни форми на водене на война и
участието им в условията на кризисни ситуации, предизвикани от бедствия,
аварии или терористични действия.
С проекта на постановление се предвижда изрично посочени длъжности
в Министерството на отбраната и в ИЦ на МО, които в настоящия момент се
изпълняват едновременно по служебно и по трудово правоотношение, да се
заемат само по служебно правоотношение, при условията и по реда на § 36 от
ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител
(обн. ДВ, бр. 24 от 2006 г.) с оглед спецификата в характера на изпълняваните
служебни задължения и с цел запазване на експертите, назначени на
съответните длъжности по трудово правоотношение.
Предлаганите изменения и допълнение на Устройствения правилник
на Министерството на отбраната не водят до увеличаване на числеността на
Министерството на отбраната и на ИЦ на МО. Същите обаче предвиждат
извършването на вътрешни промени в състава на административните звена, с
оглед разпределението на новите и прецизирането на осъществяваните от тях
функции по подпомагането на министъра на отбраната като орган на
държавната власт, началника на отбраната и постоянния секретар на
отбраната.
Предвижда се за проекта на нормативния акт да се проведат
обществени консултации в 14-дневен срок. Поставянето на краткия срок се

налага от обстоятелството, че предвиденото в проекта функционално
преструктуриране на административните звена от общата, специализираната
администрацията на министерството и Щаба на отбраната, следва да се
изпълни във възможно най-кратък срок с оглед предприемането на всички
необходими законосъобразни действия по осигуряване успешното им
функциониране от 01.01.2019 г..
Проектът на постановление не оказва пряко и/или косвено
въздействие върху държавния бюджет, поради което е изготвена финансова
обосновка, съгласно чл. 35, т. 4, б. „б” от УПМСНА.
С проекта на постановление не се транспонират актове на
Европейския съюз, поради което не се налага изготвяне на справка за
съответствието с европейското право, съгласно чл. 35, т. 3 от УПМСНА.
За проекта е изготвена частична предварителна оценка на
въздействието, която е съгласувана по реда на чл. 30г от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Проектът на постановление и доклада към него са публикувани на
Портала за обществени консултации и на електронната страница на
Министерството на отбраната в Интернет, съгласно изискванията на чл. 26 от
Закона за нормативните актове. При проведените обществени консултации на
Портала за обществени консултации не са постъпили становища, бележки и
предложения, които да бъдат обобщени.
Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, докладът и
проектите на постановление и на решение са съгласувани със
заинтересованите министерства и ведомства, съгласно приложената справка.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 8, ал. 1 и 3 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация, предлагам Министерският съвет да приеме проекта на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с
Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА
И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ
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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които оправдават нормативната промяна.

1.1.1. Необходимостта от засилване на ефективното и ефикасно изпълнение на
законовоустановените правомощия на министъра на отбраната, началника на отбраната и
постоянния секретар на отбраната налагат допълнение и изменение във функционалните
задължения на някои длъжностни лица от ръководството на Министерството на отбраната;
преструктуриране на част от административните звена в министерството; привеждане на
функционалните характеристики на други с отделни законови разпоредби; преминаване на
технически дейности от администрацията на министерството в неадминистративни структури
на пряко подчинение на министъра на отбраната-Комендантство-МО; прецизиране и
допълване на функциите на създадения с ПМС № 54 от 2010 г. Информационен център на
Министерството на отбраната. От горепосоченото произтича необходимост от промени в
следните нормативни актове на Министерския съвет: Устройствения правилник на
Министерството на отбраната, приет с ПМС № 5 от 2014 г., Плана за развитие на въоръжените
сили до 2020 г., приет с ПМС № 382 от 2015 г. и ПМС № 54 от 2010г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на
пряко подчинение 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. По отношение Министерството на отбраната и Комендантство-МО:
1.2.1.1. С разпоредбата на чл. 26, ал.1, т.1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България (ЗОВСРБ) се възлага на министъра на отбраната правомощието по планиране на отбраната.
При изпълнението му той се подпомага от постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната
съгласно чл. 25, ал.2 от закона, във връзка с възложените им отговорности по чл. 81, ал.1 и чл. 85, ал.1
от същия. Именно тази тяхна съвместна отговорност по създаване на организация и координиране на
дейностите по планиране на отбраната следва да намери отражение в Устройствения правилник на

ведомството, която съответно да се обезпечи от отделните административни звена от специализираната
администрация и Щаба на отбраната, ангажирани с дейности в отделните фази на този процес. Освен
това е необходимо организацията на работа на министерството да позволява формиране и
предоставяне на интегрирана военна експертиза.
Акцентът върху планирането на отбраната налага обособяване на самостоятелно
административно звено с основен приоритет осъществяване на дейностите, свързани с процесите по
формиране, провеждане, преглед и отчетност изпълнението на отбранителната политика; по
дългосрочното планиране на отбраната; мениджмънт на дейностите по реализиране на отбранителната
политика, свързани с членството в НАТО и Европейския съюз. Спецификата на функциите по
формулиране насоките за изграждане на отбранителните способности на страната и определяне на
параметрите за дългосрочното развитие на въоръжените сили изисква директорът на дирекцията да
притежава необходимата военна експертиза, поради което същият следва да бъде военнослужещ.
Необходимостта от единство на отбранителната политика и дългосрочното планиране на отбраната
налага от настоящата дирекция „Отбранителна политика“ да се обособи предлаганата нова дирекция
„Отбранителна политика и планиране“ с горепосочените функции. В останалата си част функциите на
дирекция „Отбранителна политика“, свързани с осъществяването на двустранното и регионално военно
сътрудничество, могат да се обединят с функциите на звено „Протокол“ поради допирни точки в
изпълнение на задълженията им и се обособи нова дирекция „Протокол и двустранно сътрудничество“.
Предложеният подход не е чужд на останалите ведомства и като пример в тази насока може да се
посочи Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в което е създадена дирекция
„Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“.
1.2.1.2. С оглед йерархическото място на началника на отбраната и на постоянния секретар на
отбраната в управлението на въоръжените сили и на административните звена в министерството се
налага прецизиране на разпоредбите на чл. 6 и чл. 7 от Устройствения правилник с цел въвеждане на
задължение за всички структури от министерството, Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната да обезпечават ефективното изпълнение на
нормативноопределените им правомощия. Функциите на посочените длъжностни лица, свързани с

подготовката и изпълнението на държавния военновременен план, следва да се приведат в
съответствие с посочените в чл. 27, т.3, 3а и 3б от ЗОВСРБ правомощия на министъра на
отбраната и на ведомството като цяло. На следващо място, в посочените разпоредби от
Устройствения правилник са предвидени ограничения, които препятстват министъра на отбраната да
делегира свои правомощия, свързани с възникването, изменението и прекратяването на

служебните и трудови правоотношения с военнослужещите и цивилните служители от
министерството на началника на отбраната и на постоянния секретар на отбраната, с каквато
възможност разполага по силата на чл. 146, т.2 и 3 и чл. 161, т.2 и 3 от ЗОВСРБ, чл. 6, ал.2 от
Закона за държавния служител и чл. 107а, ал.6 от Кодекса на труда. Респективно за дирекция
„Управление на човешките ресурси в отбраната“ следва да се въведе изричното задължение за
обезпечаване на нормативноустановените и делегирани правомощия на посочените длъжностни лица,
свързани с управление на човешките ресурси.
1.2.1.3. С цел обезпечаване реалното изпълнение на предвидените в ЗОВСРБ, Закона за
военното разузнаване и подзаконовите актове по прилагането им правомощия и функции на началника
на отбраната, се налага прецизиране на някои други негови функции, посочени в чл. 7 от правилника,
както и вменяването му на нови, както следва:
- Разпоредбата на чл.7, ал.1, т.9 следва да се приведе в съответствие с посочените в Закона за
военното разузнаване правомощия на началника на отбраната по ръководство на военното разузнаване;
- Чл. 69 и чл. 154, т.15 и 17 от Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Р
България вменяват охраната и отбраната на обектите на Българската армия като конкретна отговорност
на командирите (началниците) на военни формирования, в резултат на което същите разработват
планове и организират комплекс от мерки за защита и сигурност на собствените си формирования. В
този смисъл като функция на началника на отбраната по чл.7, ал.1, т.10 от Устройствения правилник
следва да се предвиди единствено осъществяването на контрол по изпълнението й.
- Предвид подчинеността и спецификата на служба „Военна информация” и служба „Военна
полиция”, както и на другите структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, които са част
от въоръжените сили по смисъла на чл. 50, ал.1 от ЗОВСРБ и с оглед разпоредбата на чл. 83, ал.5 от
ЗОВСРБ, съгласно която началникът на отбраната осъществява правомощията си непосредствено или
чрез командващия на Съвместното командване на силите, чрез командирите на видовете въоръжени
сили и на Бригада "Специални сили", то началникът на отбраната има отговорност по организацията и
изпълнението на войсковата службата само по отношение на Българската армия и не може да

осъществява контрол на войсковата службата в структури на пряко подчинение на министъра на
отбраната, т.е. във въоръжените сили в цялост, както е посочено в чл.7, ал.1, т.24 от правилника.
- В изпълнение на чл. 85, ал.2 от ЗОВСРБ с Устройствения правилник на министерството
следва да се вмени изрична отговорност на началника на отбраната по осъществяването на контрол на
бойната и мобилизационна готовност във въоръжените сили, което ще направи възможно
изпълнението на функциите му по чл. 85, ал.1, т.1 и 2 от закона, а именно – непосредствено да
ръководи и отговаря за подготовката на заповеди на министъра на отбраната за използване на
формирования от въоръжените сили и на предложения за привеждане на въоръжените сили или на част
от тях в по-висока степен на бойна готовност, както и на предложенията до министъра на отбраната за
обявяване на обща и частична мобилизация.
Предвидените промени във функциите на началника на отбраната следва да намерят своето
отражение във функционалните задължения на отделните дирекции от Щаба на отбраната, поради
което се налагат изменения и допълнения на разпоредбите, касаещи дейността на дирекция „Операции
и подготовка“ и дирекция „Стратегическо планиране“.

1.2.1.4. Разпоредбите, касаещи дейностите на отговорните длъжностни лица от
министерството и на отделните административни структури, свързани с ангажиментите на
страната по прилагането на Споразумението между правителството на Република България и
правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната
(ССОО) се нуждаят от прецизиране с оглед привеждането им в съответствие с възложените
функции и задачи на създадените с актовете на Министерския съвет национални органи по
изпълнението на посочения международен ангажимент.
1.2.1.5. Допълнително се налагат промени по отношение дейността на Щаба на отбраната
относно част от функциите на дирекция „Логистика“ и дирекция „Координационни дейности“ поради
следните мотиви:
1.2.1.5.1. по отношение на дирекция „Логистика“:
– съгласно чл. 9, ал.2 от Закона за Военната полиция на Служба „Военна полиция“ е
вменена отговорността по извършване на пълния обем от дейности по контрол на пожарната
безопасност във въоръжените сили, поради което тази отговорност следва да отпадне от дирекция
„Логистика“,
- следва да й се възложат нови функции с цел обезпечаване в пълен обем изпълнението на
правомощията и отговорностите на началника на отбраната по чл. 85, ал.1, т.5 и 7 от ЗОВСРБ по
въвеждането и извеждането от експлоатация на отбранителни продукти, както и относно логистичното
осигуряване на въоръжените сили по чл.7, ал.1, т.8 от Устройствения правилник,
1.2.1.5.2. по отношение на дирекция „Координационни дейности“:
- разпоредбите, касаещи дейността на дирекция „Координационни дейности“ следва да се
приведат в съответствие със Споразумението между правителството на Република България и

правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната (ССОО) и на
споразуменията по прилагането му относно използваната в тях терминология, вкл. отпадане на
определени задължения от административната структура поради изпълнението им от нарочно
създадени в изпълнение на споразумението работни органи,
- необходимо е добавяне на функционални задължения на посоченото административно

звено с цел обезпечаване изпълнението на задълженията на разкритата нова длъжност
Директор на щаба на отбраната с ПМС № 82/21.05.2018г. за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на министерството, считано от 16.06.2018г.
1.2.1.6. Поради настъпилите промени в нормативната уредба, касаеща дейността на
Инспекторатите, се предлага синхронизиране на чл. 16 от Устройствения правилник на
Министерството на отбраната с тях чрез изменение и допълнение на функциите на
Инспектората на министерството. Те са свързани на първо място с изменените и допълнени
функции на инспекторатите по чл. 46 от Закона за администрацията с последните му промени
(бр. 85 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.). На следващо място с приетата с ПМС № 93 от 1.06.2018
г. нова Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за
осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи
(обн., ДВ, бр. 48 от 8.06.2018 г.), като по силата на чл. 9, ал. 1 от същата в нормативен акт,
какъвто е Устройствения правилник, могат да се предвидят и други функции, произтичащи от
основната дейност на Инспекторатите. С оглед новите функции на Инспектората по
осъществяването на контрола и извършването на проверки, произтичащи от приемането на

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
(ЗПКОНПИ) (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.), с който беше изменена и разпоредбата на чл. 106, ал.
6 от ЗОВСРБ, следва да се прецизират и съответните разпоредби в Устройствения правилник
на министерството в тази част.
1.2.1.7. Разпоредбата на чл. 56, т. 3 от ЗОВСРБ вменява задължения на въоръжените
сили по изпълнение на задачи по поддържане и развитие на способности за киберотбрана, за
изпълнението на които отговорност носят министърът на отбраната и началникът на
отбраната. Същевременно в ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г. бе обнародван Законът за
киберсигурност, с който на посочените длъжности лица се възлагат допълнителни задачи по
киберотбраната и киберсигурността на страната. Това налага във функциите на дирекция
„Сигурност на информацията“ и дирекция „Комуникационни и информационни системи“
съобразно специфичната им компетентност да се предвидят функции по обезпечаване
правомощията на министъра на отбраната и началника на отбраната при изпълнение на
законоустановените им правомощия в областта на киберотбраната и киберсигурността.
1.2.1.8. Разпоредбата на чл. 81, ал.1, т.6 от ЗОВСРБ вменява отговорност на постоянния
секретар на отбраната за развитието и ефективността на администрацията и
административните процедури, която в настоящия момент не е обезпечена от конкретно
административно звено или структура във ведомството. Ето защо такава функция се предлага
да се създаде в дирекция „Административно и информационно обслужване“ с оглед наличието
на общи процеси и дейности при изпълнение на предлаганата функция с настоящите функции
на дирекцията.
На следващо място след направен анализ на дейностите, осъществявани от
административните звена във ведомството с акцент: освобождаване на администрацията от
несвойствени за нея изпълнителски дейности, се констатира, че такава се явява изпълняваната
от дирекция „Административно и информационно обслужване“ дейност по материалнотехническо осигуряване на автоматизираната обработка на информацията в министерството.
При наличие на военно формирование „Комендантство-МО“-структура на пряко подчинение
на министъра на отбраната с възложени в Плана за развитие на въоръжените сили, приет с
ПМС № 382 от 2015 г., функции по организация на дейностите по планиране на потребностите
от движими вещи и осъществяване на материално-техническото осигуряване на дейността на
Министерството на отбраната и т.н., то изпълняваната до настоящия момент дейност от
административната структура може да премине за изпълнение във военното формирование.
Това няма да наруши ефективността при изпълнението й, тъй като свързаните с посочената
функция дейности се изпълняват от лица по трудово правоотношение по чл. 107а от КТ и от
военнослужещи и с преминаването на дейността в Комендантство-МО ще преминат и
съответните трудови правоотношения по реда на чл. 123 от КТ, респ. правоотношенията по
изпълнение на военната служба по ППЗОВСРБ. С намалената щатна численост на дирекцията
ще се компенсира необходимостта от увеличение на същата в други административни звена от
министерството с цел запазване общата численост на ведомството. Това предложение налага и
съответните промени в Плана за развитие на въоръжените сили, приет с ПМС № 382 от 2015 г.
с допълнение на функциите и числеността на Комендантство-МО.
В останалата си част дейността на дирекция „Административно и информационно
обслужване“ по планиране и осигуряване в технологично отношение автоматизираната
обработка на информацията се запазва в дирекцията, тъй като предполага наличието на
съответната експертиза в администрацията, където предстои въвеждането на електронното
управление и електронния документооборот. Допълнително дирекцията следва да
осъществява свързаните с горната дейност задължения по планиране и организиране
развитието на комуникационните и информационни системи в министерството, както и по
осигуряване защитата на интегрираната информационна инфраструктура на ведомството.
1.2.1.9. Възлагането на обществени поръчки за услуги по обслужване и поддръжка на имоти с

отпаднала необходимост и за оценки от независими оценители за реализиране на възмездно
право на строеж, прекратяване на съсобственост и за публикуване на обяви за провеждане на
търгове в два национални ежедневника, както и координация и контрол по изпълнението на
тези договори се организират от дирекция „Отбранителна аквизиция“, въпреки че касаят
дейността на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“. Последната е натоварена с
организацията по възлагането на обществени поръчки за строителството и строителни услуги
и разполага с капацитет да поеме и посочените по-горе поръчки. Необходимостта от промяна
на ангажираната с посочените поръчки административна структура произтича от
обстоятелството, че това са аварийни процедури по обезпечаване на имотите с отпаднала
необходимост при застрашаване здравето, безопасността и собствеността на гражданите от
огради, фасади, покриви и др., както и бързи процедури по независима оценка за ликвидиране
на съсобственост, които в своята основна част са под праговете по чл. 20, ал. 4 от ЗОП.
Предвид посоченото, както и с оглед техния спешен характер не би следвало да се ангажира
дирекция „Отбранителна аквизиция“, която е натоварена в настоящия момент с всички
процедури за доставки и услуги, с изключение на предвидените за Главната дирекция. На
следващо място съгласно чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост Министерство на отбраната е законово задължено да публикува обяви за
провежданите от него търгове за продажба и отдаване под наем на недвижими имоти. За целта
ежегодно то сключва договор за публикуване на обяви в два национални ежедневника.
Липсата на договор е пречка за провеждане на планираните търгове. Единственият ползвател
на тази услуга е Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“, а организацията и
провеждането на обществената поръчка се осъществява от дирекция „Отбранителна
аквизиция“. Това води до риск от ненавременно сключване на договор за публикуване на
обявите за търгове и до затрудняване и/или възпрепятстване на дейността по организиране и
провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на недвижими
имоти, поради което Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ следва да поеме и тази
дейност.
Във функциите на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ е предвидено
организиране и осъществяване на дейностите по международните и националните търгове за
строителство и свързаните с него услуги, които се реализират по Програмата на НАТО за
инвестиции в сигурността (NSIP). Процесът по извършване на строителството по тази
програма е неразривно свързан с осъществяваните във връзка с него доставки, за които също
съществува правна възможност да бъдат реализирани по NSIP. Ето защо целесъобразността
налага допълнение на функциите на посоченото административно звено, на което да се
възложи и организирането и осъществяването на дейностите по международните и
националните търгове за свързаните със строителство доставки, които се реализират по NSIP.
След направен анализ на ефективността и своевременното изпълнение на задачите на сектора
във Велико Търново на отдел "Регионална инфраструктура на отбраната - Плевен“ от Главната
дирекция се предлага закриването му, като щатните бройки и служителите му се запазят в
отдела с цел гарантиране изпълнението на задачите на осемте административни области,
предвидени в зоната на неговата отговорност.
1.2.1.10. Определената в чл. 31 от Устройствения правилник на министерството
функционална компетентност на дирекция „Отбранителна аквизиция“ обхваща широк кръг от
дейности, разностранни по материя, които не кореспондират изцяло с основната функция на
дирекцията да организира, провежда и контролира изпълнението на обществените поръчки,
провеждани в Министерството на отбраната и свързани с придобиването на стоки и услуги.
Такива напр. са дейностите, посочени в т.15-18, свързани с обезпечаване изпълнението на
правомощията на министъра на отбраната в качеството му на упражняващ правата на
собственост на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.
Свързаните с изпълнението на тази дейност задачи са напълно различни и несъвместими с
тези, обезпечаващи отбранителната аквизиция и по-специално с упражняване на
властническите правомощия на министъра на отбраната при възлагане на обществените
поръчки за нуждите на Министерството на отбраната. В този смисъл министърът на отбраната
от една страна е орган на изпълнителната власт, а от друга е собственик на капитала на

търговските дружества с държавно участие в ресор отбрана - две функции, които
законодателството ясно разграничава. При управлението на държавните търговски дружества,
министърът на отбраната не действа като орган на държавна власт, не упражнява държавни
функции и няма властнически правомощия. При посочените по-горе различни качества на
министъра на отбраната, е неправилно структурата, която организира изпълнението на
правомощията му на едноличен собственик на капитала на търговските дружества с държавно
участие с ресор отбрана да бъде част от друга структура, която подпомага министъра при
изпълнение на властническите му функции - дирекция „Отбранителна аквизиция“. Това води
до затруднение както при администрирането, така при изпълнението на възлаганите задачи,
респ. рефлектира върху тяхната ефективност.
Ето защо е необходимо структурата, която организира изпълнението на правомощията
на министъра на отбраната в качеството му на едноличен собственик на капитала на
търговските дружества с държавно участие с ресор отбрана да бъде самостоятелна, но с оглед
икономия на ръководни длъжности да се структурира с друго административно звено или
звена със съвместима функционална компетентност. Поради горното се предлага създаване на
нова самостоятелна дирекция, която да съвмести дейностите на отдел „Търговски дружества“
от дирекция „Отбранителна аквизиция“ и дейностите, изпълняваните към момента от
дирекция „Финанси“ и дирекция „Логистика“, свързани с управление, разпореждане,
оперативен отчет и контрол, инвентаризация, оценка и преоценка на излишните за
министерството движими вещи с общо предназначение, както и с оперативен отчет, оценка,
преоценка и разпореждане с излишните за министерството и за юридическите лица по чл. 60д,
ал. 1 от ЗОВСРБ отбранителни продукти и изделия и технологии с двойна употреба и оръжия,
боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.
С оглед изложеното, се предлага в Министерството на отбраната да се създаде нова дирекция
„Търговски дружества и разпореждане с движими вещи“, която да се състои от отдел
„Търговски дружества“ и отдел, който да организира дейностите по управление,
разпореждане, оперативен отчет, оценка и преоценка на посочените по-горе движими вещи с
отпаднала необходимост за Министерството на отбраната.
1.2.1.11. Поради обстоятелството, че и в настоящия момент основна част от дейността
на дирекция „Социална политика“ е насочена към подпомагане на министъра на отбраната при
осъществяване на функцията му по чл. 26, т. 29 от ЗОВСРБ - определяне на формите на
военно-патриотичното възпитание, а именно дейностите по опазване и поддържане на
военните паметници, организиране и провеждане на национални и местни чествания,
администриране на национални инициативни и организационни комитети, като Националния
комитет за отбелязване на 100 г. от Първата световна война, отбелязване на 105 г. от
Балканските войни, 140 г. Българска армия и др., то се предлага промяна в наименованието й „Социална политика и политика по военно-патриотичното възпитание“.
Във връзка с горното, се предлага функциите на дирекция „Социална политика“, свързани с
политиката по доходите на военнослужещите и цивилните служители, да преминат за
изпълнение в дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“. Аргумент за
направеното предложение е фактът, че съвременното управление на човешките ресурси като
капитал изисква постигане на стратегическите и оперативните цели на въоръжените сили и
изпълнението на задачите от военните формирования/структурите в условия на
многовариантност. Определянето на политиките по доходите в министерството е
основополагаща и ключова функционална област в системата за управление на човешките
ресурси в отбраната. За постигане на ефективен и ефикасен желан краен резултат от
управлението на човешките ресурси следва да се отчетат връзките и зависимостите между
останалите елементи на системата за управление на човешките ресурси и разработването,
съгласуването, прилагането и усъвършенстването на системите за заплащане, стимулиране и
обезщетяване на личния състав. Периодичното събиране, обработване и анализиране на
информацията за начислените средства за възнаграждения и обезщетения по категории
персонал ще осигури необходимата обратна връзка за законосъобразността,
целесъобразността, ефикасността и ефективността на управлението на човешките ресурси,
както и за фактически или потенциални несъответствия в това управление и за възможните

насоки за неговото подобряване и усъвършенстване.
Същевременно обаче, се предлагат три нови функции за изпълнение от дирекцията, предвид
обстоятелството, че в настоящия момент в министерството няма административно звено,
натоварено с обезпечаване на министъра при ръководството на психологичното осигуряване
на военнослужещите, при формиране на политиката за отдиха и възстановяването на
военнослужещите и цивилните служители и по провеждане на жилищната политика на
Министерството на отбраната.
Съгласно чл. 26, т. 7 от ЗОВСРБ министърът на отбраната ръководи осъществяването на
здравната политика и на военномедицинското и психологичното осигуряване. В първите два
аспекта от посоченото правомощие той е обезпечен от дирекция „Логистика“ в Щаба на
отбраната, но не и по отношение на психологичното осигуряване. Последното намира само
практическата си реализация чрез психолозите във военните формирования от Българската
армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, както и чрез
специализираното звено от Военномедицинска академия, в което се провеждат психологични
оценъчни, консултативни, обучителни и антикризисни дейности. В изпълнение на
задълженията на министъра на отбраната по издаване на актове, свързани с психологичното
осигуряване по чл. 141, ал. 3 и чл. 226л от ЗОВСРБ обаче, следва на ниво министерство да се
формират принципите за ръководство на психологичното осигуряване, което обаче към
момента не е обезпечено с административен и кадрови ресурс във ведомството.
В чл. 226г и следващите от ЗОВСРБ се регламентира ползването на почивната и спортна база
на министерството и военните клубове, като по смисъла на чл. 2, ал. 2, т. 2 от ПМС № 54 от
2010 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВК и ВПД“/
осъществява само изпълнителската дейност по осигуряването на отдиха и възстановяването на
военнослужещите и цивилните служители, но преките задължения на министъра на отбраната
по определяне на политиката в тази насока не се подпомага от нарочно натоварена с
посочената функция дирекция.
В изпълнение на чл. 26, т. 23 от ЗОВСРБ министърът на отбраната управлява предоставените
на министерството държавни имоти и ръководи инвестиционната политика в министерството.
Той определя реда и условията за ползването на жилищния фонд от военнослужещите и
цивилните служители по чл. 226б от ЗОВСРБ с оглед задоволяване на жилищните им нужди.
Съгласно чл. 2, ал. 2, т.6 от ПМС № 54 от 2010 г. ИА „ВК и ВПД“ осъществява
изпълнителската дейност по настаняването под наем на военнослужещите и цивилните
служители в жилищния фонд. Ето защо посочените правомощия на министъра на отбраната
следва да се обезпечат с експертиза и на ниво министерство по отношение формиране и
провеждане на жилищната политика.
1.2.1.12. Прецизират се функциите и на други структурни звена с оглед реално
предоставяната от тях експертиза. За обезпечаване на изменените и допълнени функции на
административните звена, както и на новосъздадените такива, в зависимост от произтичащия
от тях обем от задачи се предвиждат и промени в числеността им при непроменена обща
численост на министерството.
1.2.1.13. В настоящия момент в министерството съществуват длъжности, изпълнявани
едновременно по служебно и по трудово правоотношение, свързани с осъществяване
функциите по администриране, управление и контрол на функционирането на
административно-информационна система (АИС) „Документооборот“ и свързаните с това
допълнителни дейности; както и по осъществяване на сроковия контрол по изпълнение на
резолюциите и решенията на министъра на отбраната, началника на политическия кабинет, началника
на отбраната, заместник министрите, заместник началниците на отбраната и постоянния секретар на
отбраната, чрез анализ на движението на преписките. Същите би следвало в цялост да се
изпълняват по служебно правоотношение, предвид спецификата в характера на изпълняваните
служебни задължения. С цел запазване на експертите, назначени на съответните длъжности по
трудово правоотношение, може да се използва нормативноустановената възможност по § 36 от
ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (обн. ДВ, бр. 24

от 2006 г.) в нормативен акт /предлаганото постановление на Министерския съвет за приемане
измененията и допълненията в Устройствения правилник на Министерството на отбраната/ да
се предвиди заемането им по служебно правоотношения при условията и по реда на
посочената законова разпоредба.
1.2.2. По отношение на Информационния център на Министерството на отбраната:
1.2.2.1.Информационният център на Министерството на отбраната /ИЦ на МО/ е
създаден с ПМС № 5/21.01.2014 г., като юридическо лице по чл. 60 от Закона за
администрацията към министъра на отбраната, съгласно чл. 5б от ПМС № 54 от 01.04.2010 г.
Центърът е второстепенен разпоредител с бюджет за осъществяване на информационната
политика на МО чрез използване възможностите на военните аудио-визуални, печатни и
електронни средства за масова комуникация: Военен телевизионен канал, вестник „Българска
армия” и информационен сайт www.armymedia.bg.
От утвърдената от министъра на отбраната информационната политика
на
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия се акцентира върху необходимостта от разработване на План за действие
на военните медии в условията на кризисни ситуации, предизвикани от бедствия, аварии или
терористични действия. Видно от ПМС № 54 от 2010 г. основните военни медии са в
структурата на ИЦ на МО и изпълнението на новата функция по изготвянето на посочения
план следва да бъде предшествано от включването й във функциите по чл. 5б, ал. 2 от ПМС №
54 от 2010 г.
Съвместно с други структури от Министерството на отбраната и Българската армия,
Центърът участва в разработването на мерки за противодействие на хибридни атаки.
Традиционно хибридната война се свежда до информационна война. В тази връзка,
изпълнявайки основните си функции ИЦ на МО и неговите военни, електронни и печатни
медии, съвместно с други структури, следва да участват в процеса на индентифициране и
локализиране на източниците на хибридни атаки. Те се включват и в процеса на
противодействие главно чрез разпространение на насрещна обективна информация,
генерирана от авторитетни източници, които са в състояние да дезавуират хибридните атаки.
Именно в тази връзка е необходима нормативната промяна и чл. 5б, ал. 2 от ПМС № 54 от
2010 г.
1.2.2.2. И в ИЦ на МО в настоящия момент съществуват длъжностни, изпълнявани
едновременно по служебно и по трудово правоотношение, свързани с осъществяване
функциите по планиране, организиране, координиране, изготвяне и съставяне на телевизионна
и друга аудио-визуална продукция; спомагане, изготвяне и съставяне на материали за
програмата и емисиите на Военен телевизионен канал според зададен ресор; заснемане на
студийна, извънстудийна телевизионна, филмова и рекламна продукция; производството,
видеозапис и ефирното излъчване на програмите, произвеждани в студията на ВТК; изготвяне,
съставяне, координиране и илюстриране на вестникарски блок във вестник „Българска армия”
според зададен ресор; архивиране, съхраняване, реставриране, копиране и поставяне на
сигнатурни номера на всички филми, материали и предавания, изработени и постъпили за
излъчване по ВТК. Аналогично на предложението за Министерството на отбраната и
посочените дейности би следвало в цялост да се изпълняват по служебно правоотношение,
предвид спецификата в характера на изпълняваните служебни задължения, поради което
следва в нормативен акт /предлаганото постановление на Министерския съвет за приемане
измененията и допълненията в Устройствения правилник на Министерството на отбраната/, да
се предвиди заемането им само по служебно правоотношения при условията и по реда на § 36
от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (обн. ДВ, бр.
24 от 2006 г.) с цел запазване на експертите, назначени на съответните длъжности по трудово
правоотношение.
Предвид естеството на проблемите, същите не могат 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 изготвени последващи оценки на нормативния акт или анализи за
изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
1.3.1. В началото на април 2018 г. в Министерството на отбраната бе извършена

самооценка по метода CAF от назначени от министъра на отбраната работни групи.
Резултатите от работата им бе оформена в общ доклад и план за действие с мерки за
подобрение организацията и дейността на администрацията на министерството – една от
които е последващи изменения и допълнения в Устройствения правилник на Министерството
на отбраната. По направените предложения са готвени и други анализи за функционирането на
администрацията на министерството, както и на Комендантство-МО и на ИЦ на МО, свързани с
тяхната ефективност и ефикасност, обсъдени и на Съвет по отбрана-съвещателен орган съм министъра
на отбраната по чл. 33 по ЗОВСРБ.
2. Цели: Посочете целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и
измерим начин и график за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата
стратегическа рамка?

2.1. По предложенията, свързани с изменения и допълнения в Устройствения
правилник на Министерството на отбраната:
С преструктуриране на част от административните звена от министерството,
прецизирането на функциите на определени длъжностни лица и звена и възлагането на нови се
цели повишаване качеството на работа, избягване на дублиращи функционални задължения и
осигуряване на качествена специализирана експертиза в подкрепа осъществяването на
законовите правомощия на органите за ръководство на отбраната. С промяната на числеността
на отделните административни звена се осигурява необходимия им личен състав, гарантиращ
ефективното изпълнение на задачите им. С тази цел се предлага и осигуряването на
възможност лицата, заемащи определени длъжности по трудово правоотношение с оглед
експертизата им да продължат да ги заемат по служебно.
2.2. По предложенията, свързани с изменения и допълнения в Плана за развитие на
въоръжените сили до 2020 г., приет с ПМС № 382 от 2015 г. , в частта Комендантство-МО:
С прехвърляне на обслужващи функции от общата администрация на министерството в
Комендантство-МО администрацията се освобождава от технически дейности, с които се
натоварва нарочно създадено за целта военно формирование, освобождават се щатни бройки
за използването им за заемане от други административни звена, с оглед вменените им нови
функции.
2.3. По предложенията, свързани с изменения и допълнения в ПМС № 54 от 2010г. за
приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на
структури на пряко подчинение на министъра на отбраната в частта ИЦ на МО:
Възлагането на нови и прецизиране на настоящите функции на Информационния
център на Министерството на отбраната цели обезпечаване на активното му участие в
дейностите по информационно обслужване на министерството, Българската армия и
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, в т.ч. и засилване ролята на
военните медии за успешно противодействие на хибридни форми на водене на война и
участието им в условията на кризисни ситуации, предизвикани от бедствия, аварии или
терористични действия. Осигуряването на възможност лицата, заемащи определени
длъжности по трудово правоотношение да продължат да ги заемат по служебно
правоотношение цели запазване на тяхната експертиза и ненужно разходване на
административен ресурс за провеждане на конкурсни процедури.
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. По предложенията, свързани с изменения и допълнения в Устройствения
правилник на Министерството на отбраната - министъра на отбраната, постоянния секретар на

отбраната, началника на отбраната, служителите в общата, специализираната администрация и
Щаба на отбраната. Общо 831 души.
3.2. По предложенията, свързани с изменения и допълнения в Плана за развитие на
въоръжените сили до 2020 г., приет с ПМС № 382 от 2015 г. , в частта Комендантство-МОпреминаващите служители в Комендантство-МО, всички служители от Министерството на отбраната и
от Комендантство-МО. Общо 1000 души.
3.3. По предложенията, свързани с изменения и допълнения в ПМС № 54 от 2010г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко
подчинение на министъра на отбраната в частта ИЦ на МО – директорът на ИЦ на МО, служителите от
ИЦ на МО. Общо 58 души.
4. Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и не регулаторни
възможни варианти на действие от страна на държавата, включително и варианта „без намеса“.
Вариант 0 „без намеса”:
Ще продължи съществуващото несъответствие на подзаконовия нормативен актУстройствения правилник на Министерството на отбраната с разпоредби от ЗОВСРБ, Закона за
военното разузнаване и Закона за военната полиция, което ще доведе до проблеми при прилагането им.
Ще се запази досегашното структурно и функционално състояние на администрацията на
Министерството на отбраната и на ИЦ на МО, което се оказва не достатъчно ефективно с оглед
своевременното и в нужния обем обезпечаване нормативноустановените правомощия на
ръководството на министерството и на отбраната. Ще продължи изпълнението на технически дейности
от администрацията на министерството от държавни служители и лица по чл. 107а от КТ за сметка на
възможността заеманите от тях щатни бройки да се използват за увеличение числеността на други
административни звена, чиито функционални задължения нарастват в изпълнение на предприети
законови промени.
Вариант 1 за действие „Приемане на ПМС“ за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на отбраната, на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г.,
приет с ПМС № 382 от 2015 г. и на ПМС № 54 от 2010г. за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на
отбраната”

1. . По предложенията, свързани с изменения и допълнения в Устройствения правилник на
Министерството на отбраната – привеждане на функционалните задължения на началника на
отбраната, постоянния секретар на отбраната и административните структури със законовите
разпоредби, както и на структурата и функциите на администрацията на министерството с целите и
отговорностите на ведомството и неговото ръководство.
2. По предложенията, свързани с изменения и допълнения в Плана за развитие на
въоръжените сили до 2020 г., приет с ПМС № 382 от 2015 г. , в частта Комендантство-МО прехвърляне на обслужващи функции от общата администрация на министерството в КомендантствоМО с цел освобождаване на администрацията от технически дейности, и освобождаване на щатни
бройки за заемането им от други административни звена за изпълнение на разширените им функции.
3. По предложенията, свързани с изменения и допълнения в ПМС № 54 от 2010г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко
подчинение на министъра на отбраната в частта ИЦ на МО - прецизиране на настоящите функции на
Информационния център на Министерството на отбраната за обезпечаване на активното му участие в
дейностите по информационно обслужване на министерството, Българската армия и структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната, в т.ч. и засилване ролята на военните медии за успешно
противодействие на хибридни форми на водене на война и участието им в условията на кризисни
ситуации, предизвикани от бедствия, аварии или терористични действия.
Вариант 2 за частично действие „Приемане на ПМС за изменение и допълнение на УП на
МО”:
1. Приемане на предложенията, свързани с изменения и допълнения в Устройствения
правилник на Министерството на отбраната без предложението, свързано с изменение и
допълнение в Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с ПМС № 382 от 2015
г. , в частта Комендантство-МО – дейностите, свързани с материално-техническо осигуряване

на дейността на администрацията с компютърна и комуникационна техника ще останат за
изпълнение в общата администрация на министерството, което ще запази различния режим по
обезпечаване на служителите с различните видове движими вещи, необходими им за
изпълнение на служебните им задължения. Ще продължи заемането на щатни бройки от
административна структура за изпълнителски дейности и невъзможност да се ползват за
увеличаване числеността на други административни звена с потребност от подсилване на
експертизата.
2. По предложенията, свързани с изменения и допълнения в ПМС № 54 от 2010г. за
приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на
структури на пряко подчинение на министъра на отбраната в частта ИЦ на МО - прецизиране
на функциите на Информационния център на Министерството на отбраната с добавяне на
нови, но неосигуряване на възможност лицата, заемащи определени длъжности по трудово
правоотношение да продължат да ги заемат по служебно правоотношение. Новите, но и
досегашните функции, ще се изпълняват от наличния личен състав с различен статус-по
служебно и по трудово правоотношение, което ги поставя в неравностойно положение. При
решение за уеднаквяване на статуса им – по служебно правоотношение ще се наложи
разходването на административен и финансов ресурс за провеждане на конкурсни процедури,
които не гарантират запазване на съществуващата към момента експертиза във ведомството.
Препоръчваме вариант 1, тъй като с него се постигат описаните по-горе цели и желани ефекти .
5. Негативни въздействия: Опишете качествено (при възможност – и количествено)
всички значими потенциални икономически, социални, екологични и други негативни
въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи за идентифицираните заинтересовани
страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи се очаква да бъдат
второстепенни, и кои да са значителни.

Не се предвижда настъпването на негативни икономически, социални, финансови
или екологични въздействия върху идентифицираните заинтересовани страни. Общата
численост на административните структури ще се запази в изпълнение на § 16 от ПЗР на ЗИД
на Закона за администрацията (ДВ, бр. 15 от 2012 г., изм. и доп., бр. 96 от 2015 г., доп., бр. 57
и бр. 98 от 2016 г.,изм. бр. 85 от 2017 г., доп., бр. 80 от 2018 г.) и разходите за персонал ще са в
рамките на утвърдения бюджет на Министерството на отбраната за съответната година.
В резултат от приемането на предлаганите изменения в Устройствения правилник на
Министерството на отбраната по отношение преминаване на дейността по материално-техническото
осигуряване на дейността на ведомството в Комендантство-МО, на двама държавни служители,
ангажирани с посочените дейности, ще бъдат предложени други длъжности по служебно
правоотношение в администрацията на министерството, а в случай на несъгласие, правоотношенията
следва да бъдат прекратени на основание чл. 106, ал.1, т. 2 от ЗДСл-поради съкращаване на
длъжността. Един военнослужещ и двама цивилни служители по трудово правоотношение ще
преминат по реда на чл.123 от КТ и чл.32 от ППЗОВСРБ без прекратяване на правоотношенията в
новата структура.
6. Положителни въздействия: Опишете качествено (при възможност – и количествено)
всички значими 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.
6.1. Прецизиране на посочените подзаконови нормативни актове и привеждане на
Устройствения правилник на Министерството на отбраната в съответствие със законовите разпоредби
относно статута на началника на отбраната, постоянния секретар на отбраната и функциите на
отделните административни звена.
6.2. Подобряване на работата и дейността на административните звена в Министерството на
отбраната и в Информационния център на Министерството на отбраната. Ясно обособяване на
функциите на преструктурираните дирекции и обезпечаване изпълнението на задачите им с
необходимия числен състав.
6.3. Извеждане на несвойствени за административни структури дейности по материалнотехническо осигуряване дейността на администрацията и предоставяне на изпълнението им на нарочно

създадено за целта военно формирование, което ще способства за освобождаване на административен
капацитет от съответното административно звено от 5 щатни бройки.
6.4. Прецизиране на настоящите функции на Информационния център на Министерството на
отбраната за обезпечаване на активното му участие в дейностите по информационно обслужване на
министерството, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, в
т.ч. и засилване ролята на военните медии за успешно противодействие на хибридни форми на водене
на война и участието им в условията на кризисни ситуации, предизвикани от бедствия, аварии или
терористични действия.
6.5. Запазване на служители от Министерството на отбраната и от Информационния център на
Министерството на отбраната за изпълнение на длъжности, заемани до настоящия момент по трудови
правоотношение, но предвид изискваната за изпълнението им експертиза, предвидени за заемане от
държавни служители на основание § 36 от ПЗР на ЗИД на Закона за държавния служител (обн. ДВ, бр.
24 от 2006 г.). - 4 бр. в Министерството на отбраната и 10 бр. в Информационния център на
Министерството на отбраната
7. Потенциални рискове: Посочете възможните рискове от приемането на нормативната
промяна, включително възникване на съдебни спорове.
Не са идентифицирани възможни конкретни рискове от приемане на измененията и
допълненията в посочените нормативни актове, освен възможността за прекратяване по чл. 106, ал.1,
т. 2 от ЗДСл на служебните правоотношения на двама държавни служители, ангажирани с
преминаващата във военно формирование „Комендантство-МО“ дейност по материално-техническото
осигуряване на дейността на Министерството на отбраната и то в случай, че откажат заемането на
други предложени им длъжности.
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 и допълнения са:
В1: Приемането на акта ще способства ли за създаване на яснота в статута и

функционалните задължения на постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната в
съответствие със ЗОВСРБ и Закона за военното разузнаване?
В2: Предлаганите изменения и допълнения ще доведат ли до подобряване на
изпълнението на ежедневните задачи от административните звена на Министерството на
отбраната, Комендантство-МО и Информационния Център на Министерството на отбраната и
повишаване на тяхната ефективност?
Проектът на постановление 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 постановление на Министерския съвет ще бъде публикуван за 14 дни на Портала
за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на отбраната.
Промяната в Устройствения правилник на Министерството на отбраната следва да се изпълни
в най-кратък срок с оглед:
- предприемането на всички необходими законосъобразни действия във връзка с привеждане
на подзаконовия нормативен акт със законовите разпоредби;
- предложените структурни промени на ведомството да влязат в сила от 01.01.2019 г. като
необходимо условие за развитие на интегрирана система за ефективно управление на отбраната
с потенциал за гъвкавост, планиране и ефективно реагиране и осигуряване на възможност за
привеждане на щатната структура и правоотношенията на служителите в съответствие на
предвидените промени.

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:
1. Антон Ластарджиев, постоянен секретар на отбраната
Дата: ..............
Подпис: ....................................................
2. генерал Андрей Боцев – началник на отбраната
Дата: ..............
Подпис: ....................................................

