ПРОЕКТ

ИНСТРУКЦИЯ
№ ___ / __.__.____
за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до
електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители –
„Автоматизирана система за управление на човешките ресурси”
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел І
Предназначение
Чл. 1. С инструкцията се определят условията и редът за организиране,
поддържане и достъп до електронния регистър по чл. 328, ал. 1, т. 1 от ЗОВСРБ.
Чл. 2. Електронния регистър по чл. 328, ал. 1, т. 1 от ЗОВСРБ е
реализиран с информационна система „Автоматизирана система за управление
на човешките ресурси ” (АСУ на ЧР).
Чл. 3. С инструкцията се определят:
1. Общи положения, основни процеси, процедури и принципи на
работа в АСУ на ЧР.
2. Описание и роли на подсистеми и модули.
3. Права и задължения на длъжностни лица.
4. Условия и ред за достъп до системата.
5. Реда за ползване на наличните автоматизирани работни места за
работа със системата.
Чл. 4. АСУ на ЧР осигурява процесите по създаване, съхраняване,
обмен, защита, контрол и поддържане в актуално състояние на единен
информационен

ресурс

за

структурата,

служители и резерва на въоръжените сили.

военнослужещите,

цивилните

Чл. 5. АСУ на ЧР е съвкупност от обвързани помежду си подсистеми и
модули, които са интегрирани в единна система, които използват единни
номенклатури и взаимно се допълват.
Чл. 6. АСУ на ЧР използва преносната среда на „АИС на МО, БА,
оперативните и тактически щабове“ (АИС на БА).
Чл. 7. В АСУ на ЧР се обработва и съхранява информация с ниво на
класификация до „Поверително“, включително.
Чл. 8. Основни процеси и процедури в АСУ на ЧР:
1. Подготовка на организационна структура на подчиненост.
2. Подготовка на длъжностни разписания и щатове.
3. Поддържане в актуално състояние на персонални данни на
военнослужещи и цивилни служители, работещи в системата на Министерство
на отбраната.
4. Поддържане в актуално състояние на данни на ресурсите от
резерва.
5. Подготовка

на

документи

и

управление

на

ежедневната

административна дейност по личния състав.
6. Планиране

и

отчет

на

подготовката

и

развитието

на

военнослужещите, цивилните служители и резервистите.
7. Подготовка на обобщени сведения, справки, списъци и други, по
нива на управления и конкретни военни формирования/структури.
8. Финансово осигуряване - изчисляване на работни заплати, паричновещево осигуряване и всички видове отчисления на военнослужещите и
цивилните служители.
Чл. 9. Основни принципи за достъп и работа в АСУ на ЧР:
1. Достъпът до системата се осъществява с потребителско име
(акаунт) и парола.
2. Съвкупността от права за достъп до определени данни и
функционалности, които се предоставят на потребителя се нарича „Роля“ в
информационната система.
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3. Въвеждане и промени на данните се правят на основание на
документи.
4. По-високото йерархично звено осигурява работата и контролира
въвеждането на данните на подчинените си звена.
5. На всяко ниво могат да се извеждат списъци и справки върху
достъпния обем от информация – съобразно правата на достъп.
Чл. 10. Ръководителите на структури и командирите / началниците на
военни формирования в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия организират и
отговарят за въвеждането и актуализирането на данните в „Автоматизираната
система за управление на човешките ресурси”.
Чл. 11. Потребителите на АСУ на ЧР са обработващи лични данни и се
определят на основание длъжностната характеристика, писмен договор или
заповед за назначаване за обработването им.
Чл. 12. Актуализация на лични данни се извършва:
1. По искане на лицето, за което се отнасят личните данни, когато то е
установило, че е налице грешка или непълнота в тях и удостовери това с
документ.
2. По инициатива на обработващия лични данни - при наличие или
изискване на документ, даващ основание за актуализация.
Раздел ІІ
Описание на подсистеми и модули
Чл. 13. Подсистема „Организационни структури” (Указател) служи за
създаване и поддържане на организационната структура на въоръжените сили.
Чл. 14. Подсистема „Щатове и длъжностни разписания” (Рожен) служи
за създаване и поддържане в нужния обем на информация за щатове,
длъжностни разписания и длъжностни характеристики.
Чл. 15. Подсистема „Персонални данни за служителите” (Витоша)
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служи за създаване и поддържане на персонални данни на военнослужещи и
цивилни служители в системата на МО, включително за обучаемите във
военните учебни заведения и водените на отчет ресурси резерв/запас във
военните окръжия.
Чл. 16. Подсистема „Труд и работни заплати” служи за изчисляване на
работните заплати на военнослужещите и цивилните служители в системата на
МО както и за подготовка на данни в съответствие с действащото
законодателство.
Чл. 17. Подсистема „СТАНАГ” служи за планиране, въвеждане и
отпечатване на резултати от проведени изпити по стандарт STANAG 6001 на
военнослужещите и цивилните служители от системата на МО.
Чл. 18. Модул „Разрешения за достъп до класифицирана информация”
служи за въвеждане на издадени/отнети/прекратени разрешения за достъп до
национална класифицирана информация и сертификати за достъп до
класифицирана информация на НАТО и ЕС.
Чл. 19. Модул „Атестиране“ служи за автоматизиране на дейностите,
свързани с атестирането на военнослужещите и изготвяне на сравнителни
анализи.
Чл. 20. Модул „Квалификация“ служи за планиране и отчет на
обучението, квалификацията и преквалификацията на военнослужещите и
цивилните служители в системата на МО.
Чл. 21. Модул „Отчет на ресурсите от резерва” служи за водене на отчет
на ресурсите от резерва, управление на мобилизационните ресурси и анализ на
мобилизационната готовност.
Чл. 22. Модул „Кандидати” служи за поддържане в актуално състояние
на единна информационна база данни за кандидатите за военнослужещи и
подобряване анализа и воденето им на отчет.
Чл. 23. Модул „Безопасност и здраве при работа” служи за изготвяне на
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необходимите документи и анализиране на трудовите злополуки в системата на
МО.
Чл. 24. Модул „Изготвяне и отпечатване на служебни карти“ служи за
подготовка и отпечатване на служебните карти на военнослужещите.
Раздел ІІІ
Роли на потребителите при работа с подсистеми и модули
Чл. 25. В подсистема „Организационни структури”: „Създаване и
редактиране“ - може да създава и редактира организационната структура.
Чл. 26. В подсистема „Щатове и длъжностни разписания”:
1. „Създаване и редактиране” – може да създава нови щатове и
разписания, като става техен собственик и може да предоставя права над тях на
други потребители. Може да редактира щатове и разписания, след като техния
собственик му е предоставил права.
2. „Разглеждане“ - може да преглежда щатове и разписания, след като
техния собственик му е предоставил права.
Чл. 27. В подсистема „Персонални данни за служителите”:
1. „Въвеждане“ – могат да въвеждат / променят / изтриват данни на
достъпните за тях категории човешки ресурси според предоставените им права
по организационната структура.
2. „Разглеждане“ – могат само да преглеждат данните на достъпните
за тях категории човешки ресурси според предоставените им права по
организационната структура.
Чл. 28. В подсистема „Труд и работни заплати”: „Въвеждане“ подготовка на данни за всички видове начисления, удръжки и отсъствия за
изчисляване на заплатите на военнослужещите и цивилните служители от
системата на МО, на които са им предоставени права по организационната
структура.
Чл. 29. В подсистема „Разрешения за достъп до класифицирана
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информация”: „Въвеждане“ – отразяване на издадени/отнети/прекратени
разрешения

за

достъп

до

национална

класифицирана

информация

и

сертификати за достъп до класифицирана информация на НАТО и ЕС на
военнослужещите и цивилните служители, за които са им предоставени права
по организационната структура.
Чл. 30. В подсистема „СТАНАГ”:
1. „Администратор“ – създаване на сесии, протоколи, отразяване на
резултатите и отпечатване на сертификати за съответното учебно заведение.
2. „Въвеждане“ – създаване на протоколи по изпитни сесии и
въвеждане на явяващите се на изпит за съответен език.
Чл. 31. В модул „Квалификация”:
1. „Управление на квалификацията“ - създава регистър на курсове за
съответната година. Обобщава заявките за квалификация и подготвя годишния
план за придобиване и повишаване на квалификацията. Подготвя и свежда до
подчинените заповедите за провеждане на курсове.
2. „Военно формирование“ – изготвят заявки за курсове и обобщават
получените от подчинените структури и ги изпращат на старшата структура.
3. „Обучаваща организация“ – планиране курсове по дати и брой
обучаеми за изготвяне на годишния план за придобиване и повишаване на
квалификацията. Отразяване на крайни резултати от проведените курсове.
Чл. 32. В модул „Атестиране“:
1. „Администратор“

-

определя

съответните

роли

на

военнослужещите и техните взаимовръзки, според настоящата им длъжност.
2. „Атестиращ“ – определя и оценява цели и задачи на атестирания,
оценява съответните компетентности, дава препоръки.
3. „Атестиран“ – извършва самооценка на цели и задачи и
компетентности.
4. „Старши атестиращ“ – решава възникнали спорове, дава свои
оценки на цели и задачи и компетентности, определя потенциала на
атестирания.
5. „Личен състав“ – отразява награди, наказания и проведено
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обучение на атестирания.
6. Резултати от бойната подготовка.
7. „Сигурност“ – предоставя персонални акаунти и пароли на другите
роли.
Чл. 33. В модул „Отчет на ресурсите от резерва”:
1. „Управление на резерва“ – анализи и справки на ресурсите от
резерва, въвеждане на заявки от други министерства, определяне на военно
окръжие за изпълнение на заявки и работа с класификатори.
2. „Военно формирование“ – въвеждане на заявки по команди и
преглед на изпълнението им.
3. „Военно окръжие“ – водене на отчет на резерва, даване на
мобилизационно назначение.
Чл. 34. В модул „Кандидати”:
1. „Управление на кандидатите“ – въвеждане на заповеди за
провеждане на конкурси и техните параметри.
2. „Военно окръжие“ – въвеждане на кандидати и отразяване на
желания им за съответния конкурс, проверка на резултати от класирания.
3. „Военно формирование“ – отразяване на резултатите от изпити и
класирания.
Чл. 35. В модул „Безопасност и здраве при работа”:
1. „Управление“

– поддържане на база с нормативни документи.

Анализиране на трудовите злополуки в системата на МО.
2. „Военно формирование“ - подпомагане длъжностните лица,
отговорни за осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд, за
изготвянето на необходимите документи при трудови злополуки. Създаване,
редактиране и съхранение на информация за условията на труд на работните
места.
Чл. 36. В модул „Изготвяне и отпечатване на служебни карти“: „Личен
състав“ – подготвят и отпечатват служебни карти на военнослужещите, на
които са им предоставени права по организационната структура.
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Глава втора
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА
Раздел І
Длъжностни лица в АСУ на ЧР
Чл. 37. За функциониране на АСУ на ЧР се определят длъжностни лица,
както следва:
1. Системен администратор на централен сървър.
2. Администратор на база данни (БД) на АСУ на ЧР.
3. Системен администратор на АСУ на ЧР.
4. Администратор по сигурността на АСУ на ЧР.
5. Потребител на АСУ на ЧР.
Чл. 38. Системният администратор на централния сървър се назначава
със заповед на началника на военно формирование 26340 - София.
Чл. 39. Администраторът на база данни (БД) на АСУ на ЧР се назначава
със заповед на началника на военно формирование 26340 - София.
Чл. 40. Системен администратор на АСУ на ЧР е системния/мрежови
администратор в съответния локален потребителски сегмент на АИС.
Чл. 41. Администратор по сигурността на АСУ на ЧР е администратора
по сигурността в съответния локален потребителски сегмент на АИС.
Чл. 42. Потребителите на АСУ на ЧР и достъпа до съответните
подсистеми и модули се определят със заповед на съответният ръководител на
структура или командир/началник на военно формирование.
Раздел ІІ
Права и задължения на длъжностните лица
Чл. 43. Всички длъжностни лица са длъжни да спазват в касаещия ги
обем „Специфични изисквания за сигурността на „Автоматизирана система за
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управление на човешките ресурси в Министерството на отбраната” и
„Процедури за сигурност на „Автоматизирана система за управление на
човешките ресурси в Министерството на отбраната”.
Чл. 44. Права и задължения на потребителите на АСУ на ЧР:
1. Да са запознати с настоящата инструкция и ръководството на
потребителя за съответната подсистема.
2. Използват правата си за работа с АСУ на ЧР само и единствено по
предназначение и във връзка с изпълнение на своите служебни задължения.
3. Да осигуряват достоверността, актуалността и пълнотата на
информацията, до която има достъп за добавяне, редактиране и/или изтриване.
4. В срок до един месец да отразяват в АСУ на ЧР заповедите,
касаещи техните права по подсистеми и модули.
5. Да отпечатват и съхраняват сведения и справки от АСУ на ЧР
съгласно действащата нормативна уредба и процедурите за сигурност.
6. Да пазят от разкриване паролата си и да не предоставят за ползване
акаунта си.
7. Да променят паролата си в указаното време.
8. При напускане на работното място, потребителите да затварят
всички активни приложения, прекъсват връзката (задължителен изход от
програмата) с АСУ на ЧР.
9. За всяка повреда на хардуера да докладват на Системния
администратор на АСУ на ЧР.
10. Незабавно да докладват на Администратора по сигурността за
всички нарушения по сигурността, потенциални заплахи и съмнения за
нерегламентиран достъп до класифицирана информация.
Глава трета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ДОСТЪП ДО СИСТЕМАТА
Раздел І
Условия за достъп до системата
Чл. 45. Правата за достъп до услугите на АСУ на ЧР и отделните обекти
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от базата данни се въвеждат единствено от администратора на БД въз основа на
утвърдено писмо-заявка по образец – приложения № 1, № 2 и № 4.
Чл. 46. След три неуспешни опита за влизане в АСУ на ЧР достъпът
автоматично се забранява. Възстановяване на достъпа до АСУ на ЧР може да се
извърши единствено от администраторът на БД.
Чл. 47. Администраторът на БД заключва акаунт, който по различни
причини не е ползван повече от шест месеца, а след една година се изтрива.
Чл. 48. В случаите на заместване по служба за повече от 3 месеца
(отпуск, курс, командировка или др.) се допуска използването на един акаунт от
друг потребител, ако е изпълнено следното:
1. Заместващият е отдаден в заповед за работа с АСУ на ЧР и е
запознат с ръководството на потребителя за съответната подсистема.
2. При поемане на задълженията по работата с АСУ на ЧР
заместващият задължително сменя паролата за достъп.
Раздел ІІ
Ред за включване на нови потребители или промяна в достъпа
Чл. 49. Включването на нови потребители или промяната в достъпа до
АСУ на ЧР се осъществява чрез писмо-заявка от ръководителите на
съответните структури или командирите / началниците на военни формирования
до началника на военно формирование 26340 – София:
1. За подсистеми „Рожен”, „Витоша” и „Разрешения за достъп до
класифицирана информация” по образец – приложение № 1.
2. За модули „Отчет на ресурсите от резерва”, „Кандидати” и
„Безопасност и здраве при работа” по образец – приложение № 2.
3. За подсистема „Труд и работни заплати“ по образец – приложение
№ 4.
Чл. 50. Писмото – заявка по приложение № 1 и № 2 се съгласува със
служителя по сигурността на информацията за съответната организационна
единица и утвърждава от директора на дирекция „Управление на човешките
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ресурси”.
Чл. 51. Администраторът на БД създава на сървъра акаунт и парола за
свързване към системата на новия потребител (отразява промените в правата
му).
Чл. 52. Съответният

системен

администратор

на

АСУ

на

ЧР

конфигурира работното място в съответствие с изискванията и инсталира
необходимото програмно осигуряване за работа с АСУ на ЧР.
Чл. 53. Ръководителят на структура или командирът (началникът) на
военно формирование планира и заявява потребностите от обучение на новите
потребители в курс за работа със съответната подсистема на АСУ на ЧР в
рамките на 2 години.
Чл. 54. При промяна във функционалните задължения, преназначаване,
освобождаване на определените длъжностни лица, потребители на АСУ на ЧР,
ръководителят на структура или командирът (началникът) на военно
формирование в десетдневен срок изпраща:
1. За съгласуване от директора на дирекция „Управление на
човешките ресурси” писмо-заявка за прекратяване на права за достъп за работа
в „АСУ на ЧР“ – приложение № 3.
2. До военно формирование 26340 – София писмо-заявка за
прекратяване на достъпа до подсистема „Труд и работни заплати“ - приложение
№4
Раздел IІІ
Ред за ползването на наличните автоматизирани работни места за работа
със системата
Чл. 55. Потребителите от структурите или военните формирования, в
които няма разкрити автоматизирани работни места (АРМ) за въвеждане и
актуализиране на данните в АСУ на ЧР, могат да ползват налични АРМ от
други военни формирования, определени със акт на министъра на отбраната.
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Чл. 56. Като резервни АРМ за въвеждане и актуализиране на данните в
АСУ на ЧР се ползват АРМ на военните окръжия в тяхната зона на
отговорност, на старшите щабове/командвания/управления или на военно
формирование 26340 – София.
Чл. 57. Командирите/началниците на военни формирования/структури,
от чийто АРМ се въвеждат данните в АСУ на ЧР, със свои заповеди
организират използването на автоматизираните работни места.
Чл. 58. На предоставените автоматизирани работни места се води
дневник

за

отразяване

използването

им

от

други

структури/военни

формирования.
Чл. 59. Достъпът до АРМ на длъжностни лица от структурите или
военните формирования, в които няма разкрити автоматизирани работни места,
се

разрешава

срещу

издадени

служебна

бележка

от

техните

командири/началници/ръководители.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Инструкцията се издава на основание на чл. Чл. 328а., ал.2 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България.
§2. Инструкцията влиза в сила от обнародването и в Държавен вестник.
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ
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Приложение №1 към чл.49 т.1
................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(в.ф./структура, адрес)

Рег. №__________________/___.___.20___ г.
Екз. № __

Утвърждавам :
директор на Дирекция
„Управление на човешките ресурси”

Съгласувано:
Служител по сигурността на
информацията в _______________

______________/___________/

______________/___________/

До Началника на военно формирование 26340 - София

ПИСМО-ЗАЯВКА
предоставяне на достъп за работа в „АСУ на ЧР“
На основание чл. 49 т.1 от Инструкция за условията и реда за
организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на
военнослужещите и цивилните служители - АСУ на ЧР, със заповед

________________________________________________
(съгласно чл.42 от Инструкцията)

определям за потребител на „Автоматизираната система за управление на
човешките ресурси”

________________________________________________
(звание, име, презиме, фамилия, длъжност)

____________________________________________________________________
(структура/военно формирование, адрес, стая, телефон)

с права на достъп до следните структури/военни формирования:
____________________________________________________________________
(структури/военни формирования)

- за подсистема „Рожен”:
(въвеждане и работа с длъжностни разписания/щатове)
Роля
разглеждане на длъжностни разписания / щатове
създаване и редактиране на длъжностни разписания / щатове

ДА/НЕ

- за подсистема „Витоша”:
(въвеждане на персонални данни на служителите)
Роля
разглеждане на
персонални данни

ДА/НЕ

на офицери
на оф. кандидати, сержанти и войници
на цивилни служители

въвеждане на
персонални данни

на офицери
на оф. кандидати, сержанти и войници
на цивилни служители

- за „Разрешения за достъп до класифицирана информация”
с права на достъп до следните структури/военни формирования:
____________________________________________________________________
(структури/военни формирования)

Роля

ДА/НЕ

въвеждане на издадени/отнети/прекратени разрешения за
достъп до национална класифицирана информация и
сертификати за достъп до класифицирана информация на
НАТО и ЕС
Потребителят е запознат с Инструкция за условията и реда за
организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на
военнослужещите и цивилните служители - АСУ на ЧР и ръководството на
потребителя за съответната подсистема.
Старо потребителско име (ако е ползвал): _____________________________
ДИРЕКТОР /НАЧАЛНИК/ НА _____________
_______________________ / _______________/
____________________________________________________________________
Забележки: 1. В полето за избор се посочва само „ДА” или „НЕ”.
2. Ако лицето е ползвал досега потребителско име в ”АСУ на ЧР” да се посочи в заявката.
3. Служителите по сигурността на информацията в организационните единици са определени в МЗ ОХ-390/27.06.2011г.

Приложение № 2 към чл.49 т.2
................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(в.ф./структура, адрес)

Рег. №__________________/___.___.20___ г.
Екз. № __

Утвърждавам :
Директор на дирекция
„Управление на човешките ресурси”

Съгласувано:
Служител по сигурността на
информацията в _______________

______________/___________/

______________/___________/

До Началника на военно формирование 26340 - София

ПИСМО-ЗАЯВКА
На основание чл. 49 т.2 от Инструкция за условията и реда за
организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на
военнослужещите и цивилните служители - АСУ на ЧР, със заповед

________________________________________________
(съгласно чл.42 от Инструкцията)

определям за потребител на „Автоматизираната система за управление на
човешките ресурси”

________________________________________________
(звание, име, презиме, фамилия, длъжност)

____________________________________________________________________
(в.ф., адрес, стая, телефон)

с права на достъп до следните структури / военни формирования / ВО:
____________________________________________________________________
(структури / военни формирования / ВО)

- за модул „Отчет

на ресурсите от резерва”:
Роля

Управление на резерва
Военно окръжие
Военно формирование

ДА/НЕ

- за модул „Кандидати”:
Роля

ДА/НЕ

Управление на кандидатите
Военно окръжие
Военно формирование

- за модул „Безопасност

и здраве при работа”:

Роля

ДА/НЕ

Управление
Военно формирование

Потребителят е запознат с Инструкция за условията и реда за
организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на
военнослужещите и цивилните служители - АСУ на ЧР и ръководството на
потребителя за съответната подсистема.

ДИРЕКТОР /НАЧАЛНИК/ НА _____________
_______________________ / _______________/

____________________________________________________________________
Забележки: 1. В полето за избор се посочва само „ДА” или „НЕ”.
2. Служителите по сигурността на информацията в организационните единици са определени в МЗ ОХ-390/27.06.2011г.

Приложение № 3 към чл.54 т.1
................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(в.ф./структура, адрес)

Рег. №__________________/___.___.20___ г.
Екз. № __

Съгласувано:
директор на дирекция
„Управление на човешките ресурси”
______________/___________/
До Началника на военно формирование 26340 - София

ПИСМО-ЗАЯВКА
прекратяване на достъпа за работа в „АСУ на ЧР“
На основание чл. 54 т.1 от Инструкция за условията и реда за
организиране,

поддържане

и

достъп

до

електронния

регистър

на

военнослужещите и цивилните служители - АСУ на ЧР прекратявам достъпа
за работа в „Автоматизираната система за управление на човешките ресурси”
на
____________________________________________________________________
(звание, име, презиме, фамилия, длъжност)

____________________________________________________________________
(в.ф., адрес на в ф., стая, телефон)

Ползвано потребителско име: _____________________________
ДИРЕКТОР /НАЧАЛНИК/ НА _____________
_______________________ / _______________/

Приложение № 4 към чл.49 т.3 и чл.54 т.2
................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(в.ф./структура, адрес)

Рег. №__________________/___.___.20___ г.
Екз. № __

До Началника на военно формирование 26340 - София

ПИСМО-ЗАЯВКА
предоставяне / прекратяване на достъп за работа
в информационна подсистема „Труд и работни заплати“
На основание чл. 49 (предоставяне) / чл. 54 (прекратяване) от Инструкция
за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния
регистър на военнослужещите и цивилните служители - АСУ на ЧР
предоставям / прекратявам достъп за работа в информационна подсистема
„Труд и работни заплати“ на
____________________________________________________________________
(звание, име, презиме, фамилия, длъжност)

____________________________________________________________________
(в.ф., адрес на в ф., стая, телефон)

Ползвано потребителско име: _____________________________
ДИРЕКТОР /НАЧАЛНИК/ НА _____________
_______________________ / _______________/

МОТИВИ
към проекта на Инструкция за условията и реда за организиране,
поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и
цивилните служители – „Автоматизирана система за управление на
човешките ресурси”
Инструкцията се издава на основание на чл. 328а., ал.2 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България.
С предложения проект на Инструкция се регламентират условията и реда
за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на
военнослужещите и цивилните служители – „Автоматизирана система за
управление на човешките ресурси”.
С инструкцията се определят общи положения, основни процеси,
процедури и принципи на работа в АСУ на ЧР. Описани са подсистемите и
модулите, както и възможните роли при работа на потребителите на АСУ на
ЧР. Посочени са правата и задълженията на длъжностни лица. Посочени са
условията и реда за достъп до системата, както и реда за ползване на наличните
автоматизирани работни места за работа със системата.
Към момента условията и реда за организиране, поддържане и достъп до
електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители са
организирани с отделни министерски заповеди и разпореждания. Чрез проекта
на Инструкция се цели единност и цялостност на указанията на висшестоящ
орган, които се дават до подчинени нему органи за изпълнение.

