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1. Дефиниране на проблема:
Непрецизност в нормативната уредба, настъпила след изменението на чл. 212, ал. 1 от
ЗОВСРБ (в сила от 01.01.2019 г.), и необходимостта от разширяване на възможностите за
попълване и кадрово развитие на академичния състав на структурата по чл. 54, ал. 2 от
Закона за военното разузнаване.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
С Постановление на Министерския съвет № 170 от 11 юли 2016 г. е приет
Класификатора на длъжностите в служба „Военна информация“ по чл. 56, ал. 1 от Закона за
военното разузнаване (Класификатора) (обн., ДВ, бр. 54 от 2016 г., изм. бр. 97 от 23.11.2018
г.). Длъжностите за военнослужещите в служба „Военна информация“ са определени в
приложението към т. I от Класификатора (поверително).
Във връзка с необходимостта от извършване на реорганизация на определени
направления от дейността на Службата и създаването на съответните условия с
Постановление № 252 от 19.11.2018 г. в сила от 23.11.2018 г. бяха изменени Правилника за
устройството и дейността на служба „Военна информация“ и приложението към т. I от
Класификатора в съответствие с действащата към този момент нормативна уредба и
разпоредбата на чл. 212, ал. 1 от Закона за обраната и въоръжените сили на Република
България (ЗОВСРБ), в Класификатора е определен код за заплата за звание и степен в
обхвата на военното звание.
След изменението на чл. 212, ал. 1 от ЗОВСРБ (в сила от 01.01.2019 г.) основното
месечно възнаграждение на военнослужещите вече се определя в съответствие със заеманата
длъжност и с присвоеното им военно звание, поради което отпада необходимостта от
определения в Класификатора код за заплата за звание и степен в обхвата на званието.
Във връзка с оптималното и ефективно управление и използване на ресурсите на
Службата, уеднаквяване на военните звания за определени академични длъжности с тези в
другите висши военни учебни заведения, разширяване на възможностите за попълване
състава на структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване и за развитие на

академичния й състав, и с цел подобряване на качеството за обучение на военнослужещите, е
необходимо да бъдат извършени промени в Класификатора.
В сега действащия Класификатор възможностите за назначаване на военнослужещ на
определени академични длъжности са силно ограничени поради изискванията за
притежавано звание. Същите изисквания ограничават и възможностите за кадрово развитие
на вече назначения академичен състав. Разширяването на тези възможности е необходимо
предвид обективната демографска обстановка в страната, специфичните изисквания за
заемане на тези длъжности и високата конкуренция за квалифицирани кадри на пазара на
труда и в частност във Въоръжените сили. Създава се възможност на военнослужещите от
Службата, придобили образователна степен да продължат развитието си в структурата по чл.
54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване, което ще повиши качеството и нивото на
обучение предвид натрупания професионален опит.
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.)
Необходимо е уеднаквяване на военните звания за определени академични длъжности
с цел по-гъвкаво и ефикасно използване на ресурсите на Службата, разширяване на
възможностите за попълване състава на структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното
разузнаване и за развитие на академичния й състав и подобряване качеството на обучение на
военнослужещите.
Необходимо е да се прецизира Класификатора по отношение на установени
неточности и отпаднала необходимост във връзка с промените в чл. 212, ал. 1 на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България (в сила от 01.01.2019 г.).
Описаните проблеми не могат да бъдат решени в рамките на съществуващото
законодателство и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Извършеният предварителен анализ показа, че посочените промени ще способстват за
надграждане на разузнавателните способности на Службата за адекватна реакция на
динамично изменящата се среда за сигурност и за оптимизиране на системата за управление.
Не са извършвани последващи оценки на нормативния акт или анализи за
изпълнението на политиката.
2. Цели:
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и измерим начин и график (ако е
приложимо) за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка?

С нормативната промяна се цели:
 прецизиране на подзаконовата нормативна база и отмяна на текстове с
отпаднала необходимост във връзка с промените на ЗОВСРБ;
 разширяване на възможностите за попълване състава на структурата по чл. 54,
ал. 2 от Закона за военното разузнаване и за развитие на академичния й състав;
 подобряване на качеството и практико-приложния ефект от обучението в
структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване.
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.).

- Министерството на отбраната;
- служба „Военна информация”.
4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на
държавата, включително и варианта „без действие“.

1. Вариант 1 „без действие“
При този вариант не се предвижда изменение и допълнение на Класификатора на
длъжностите в служба „Военна информация“ по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното
разузнаване. Възможностите за назначаване на военнослужещи на определени академични
длъжности ще останат ограничени поради изискванията за притежавано звание, както и
възможностите за кадрово развитие на вече назначения академичен състав. Няма да бъдат
разрешени и ще се запазят проблемите с попълването и развитието на академичния състав в
структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване. В документа ще остане да
съществува текст с отпаднала необходимост.
2. Вариант 2 за действие
Приемане на ПМС за изменение и допълнение в Класификатора на длъжностите в
служба „Военна информация“ по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване. Ще се
прецизира съдържанието на Класификатора и ще бъдат създадени по-благоприятни условия
за попълването и развитието на академичния състав в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона
за военното разузнаване. Ще се повиши мотивацията на военнослужещите с младши
офицерски звания да разглеждат бъдещото си кадрово развитие в сферата на военнообразователната система като реална възможност. Ще се повиши мотивацията на
военнослужещите със старши офицерски звания да повишават професионалната си
квалификация.
Вариант 2 е препоръчителният вариант за действие предвид съществуващото за
Въоръжените сили затруднение за попълване с квалифицирани кадри.
5. Негативни въздействия:
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически,
социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни
въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията.
Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни, и кои да са значителни.

1. Вариант 1 „без действие“
В Класификатора ще се запази текст с отпаднала необходимост, с което ще се запази и
вероятността от неточни тълкувания и допускане на грешки в практическата работа по
определяне на месечните възнаграждения на военнослужещите.
Няма да се създадат необходимите нормативни условия за разширяване на
възможностите за развитие на академичния състав на структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за
военното разузнаване, за подобряване на качеството за обучение на военнослужещите и за
оптималното и ефективно управление и използване на ресурсите на Службата. Ще се запазят
съществуващите проблемите при попълването и кадровото развитие на академичния състав,
което ще се отрази на качеството на обучение.
2. Вариант 2 за действие
Без преки икономически, екологически, социални или финансови негативни
последици за идентифицираните заинтересовани страни - Министерството на отбраната,
служба „Военна информация”.

6. Положителни въздействия:
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
1. Вариант 1 „без действие“
При този вариант няма да се постигнат целите по раздел 2 и няма да настъпят
положителни въздействия за идентифицираните заинтересовани страни. Ще се запазят
съществуващите проблемите при попълването и кадровото развитие на академичния състав,
което ще се отрази на качеството на обучение.
2. Вариант 2 за действие
С приемането на ПМС за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в
служба „Военна информация“, приет с Постановление на Министерския съвет № 170 от 11
юли 2016 г., ще се създадат необходимите условия за оптималното и ефективно управление и
използване на ресурсите на Службата. По-конкретно ще бъде постигнато :
 прецизиране на класификатора във връзка с установени непълноти и
неточности в резултат на извършените промени в ЗОВСРБ;
 минимизиране на вероятността от неточни тълкувания и грешки при
определяне на месечните възнаграждения на военнослужещите;
 разширяване на възможностите за попълване състава на структурата по чл. 54,
ал. 2 от Закона за военното разузнаване;
 оптимизиране възможностите за развитие на академичния състав в структурата
по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване;
 подобряване на качеството и практико-приложния ефект от обучението в
структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване.
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 ПМС за
изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в служба „Военна информация“.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица
Ще се повиши
Ще се намали
Няма ефект
х
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?
Ако отговорът е „да“. Посочете колко и кои са те…

Не се създават нови регистри.
10. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):
Актът засяга пряко МСП
х
Актът не засяга МСП
Няма ефект

11. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието:
Да
х
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 обществената консултация са:
В1: Приемането на акта ще способства ли за подобряване изпълнението на
поставените задачи пред служба „Военна информация”;
В2: Какви биха били последиците за служба „Военна информация” от приемането или
не на предлагания проект на акт.
Проектът на ПМС ще се съгласува със заинтересованите министерства и ведомства по
реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
Проектът на ПМС ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на
отбраната и на Портала за обществени консултации за 14 дни съгласно чл. 26, ал. 4,
изречение второ от Закона за нормативните актове. Прилагането на съкратения срок е
обусловено от необходимостта да се обезпечи възможно в най-кратък срок прилагането на
промените, да се създадат своевременно условия за оптимално използване на ресурсите,
комплектуване състава на структурата и прецизиране на действащия класификатор в
съответствие с разпоредбите на ЗОВСРБ.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от законодателството на ЕС.
Да
х
Не
Моля, посочете изискванията за законодателството на ЕС, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е
извършена оценка на въздействието на ниво ЕС и я приложете (или връзка към източник).

14. Подпис на директор на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния
акт:
Име и длъжност: бригаден генерал Пламен Ангелов – директор на служба „Военна
информация“
Дата: __.__.2019 г.
Подпис:

