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ПРОЕКТ! 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ____ 

от ___. ___. 2017 г. 

за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за 

резерва на въоръжените сили на Република България, приет с 

Постановление №145 на Министерския съвет от 06.07.2012 г.  

(Обн., ДВ, бр. 54 от 17.07.2012 г., доп. , бр. 90 от 15.10.2013 г.) 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т   С Ъ В Е Т 

П О С Т А Н О В И: 

 

§1.  В чл. 1 се правят следните изменения: 

             1. в т. 1 думите „за провеждане на конкурс” се заличават; 

2. в чл. 1, т. 4 думите „условията и редът за планиране, организиране и 

провеждане на подготовка на български граждани” се заличават. 

§2.  В наименованието на Раздел II думите „за провеждане на конкурс” се 

заличават. 

§3.  В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

1. в ал. 1 думите „след провеждане на конкурс и подписване на договор” 

се заличават. 

2. създават се нови ал. 2, 3 и 4: 

„(2) Българските граждани, освободени от военна служба, се приемат на 

служба в доброволният резерв без провеждане на конкурс след подписване на 

договор. 

(3) Незаетите длъжности от доброволния резерв по реда на ал. 2 се заемат 

след провеждане на конкурс и подписване на договор. 

(4) За длъжностите, за които е обявен конкурс, за срока на неговото 

провеждане, не се прилага реда за прием на български граждани по ал. 2.” 

3. досегашната ал. 2 става ал. 5. 

§4.  В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: 

1. ал. 1 и 2 се изменят така: 

„(1) До 10-о число на февруари и октомври ежегодно командирите 

(началниците) на военни формирования изпращат по команден ред до 

командващия на Съвместното командване на силите или до съответния 
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командир на вид въоръжена сила или до командира на бригада „Специални 

сили” заявка за комплектуването с резервисти и/или с техника-резерв на 

военните формирования, ако е налице такава необходимост. 

(2) Командващият на Съвместното командване на силите, командирите 

на видовете въоръжени сили и командирът на бригада „Специални сили” 

обобщават заявките по ал. 1 и ги изпращат на началника на Централното военно 

окръжие до 20-о число на февруари и октомври.” 

2. в ал. 3 думите „април, август и декември на съответната година ” се 

заменят с „февруари и октомври ежегодно”. 

3. алинея 5 се изменя така:  

„(5) За комплектуване на служба „Военна полиция” с резервисти и/или с 

техника-резерв директорът на Службата изпраща заявка до министъра на 

отбраната.” 

4. създава се ал. 9: 

„(9) Въз основа на заявките по ал. 2 и ал. 3 за месец октомври, с акт на 

министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице се обявяват 

длъжностите за резервисти за заемане от български граждани, освободени от 

военна служба.” 

§5.  Създава се чл. 4а: 

„Чл. 4а (1) На военнослужещия, който предстои да бъде освободен от 

военна служба, на основания, различни от чл. 162, т. 3 и чл. 165, т. 3 от ЗОВСРБ, 

командирът/началникът на военното формирование/структура предлага 

длъжности за служба в доброволния резерв, ако са разкрити по длъжностното 

разписание, които съответстват на неговото образование и квалификация. 

(2) Военнослужещият по ал. 1 може да кандидатства за приемане на 

служба в доброволния резерв и в друго военно формирование/структура от 

въоръжените сили на избрана от него длъжност, която съответства на неговото 

образование и квалификация. 

(3) Военнослужещият по ал. 1 подава рапорт за приемане на служба в 

доброволния резерв за избрана от него длъжност до командира на военното 

формирование/структура, където е разкрита длъжността за доброволния резерв 

по длъжностно разписание чрез командира на военното формирование, където 

служи. 

(4) Командирът/началникът на военното формирование/структура, 

където е разкрита длъжността за доброволния резерв по длъжностно разписание, 

организира сключването на договор за служба в доброволния резерв на 

кандидата по ал. 3 с министъра на отбраната или оправомощено от него 

длъжностно лице, след прекратяване на договора за военна служба.” 

§6.  Създава се чл. 4б: 

„Чл. 4б (1) Българските граждани, освободени от военна служба, 

кандидати за обявените длъжности за служба в доброволния резерв, подават в 

съответните териториални структури за водене на военния отчет заявление за 

приемане на служба в доброволния резерв, заедно с необходимите документи, 

определени с акт на министъра на отбраната. 
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(2) Началниците на териториални структури за водене на военния отчет 

организират приемането и регистрирането на документите на кандидатите по ал. 

1. 

(3) Преди подаване на документите кандидатите се информират от 

представител на съответната териториална структура за водене на военния отчет 

за реда за приемане и служба в доброволния резерв. 

(4) Не се приемат документите на кандидати, които не отговарят на 

изискванията на чл. 24, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на 

Република България или на условията на заявките по чл. 4, ал. 6, т. 3. 

(5) Териториалната структура за водене на военния отчет:  

1. извършва проверка за комплектуваността на подадените документи; 

2. изпраща кандидатите за резервисти, освободени от военна служба 

преди повече от една година от датата на подаване на документите, в 

съответните военномедицински органи и специализирани звена и органи по 

психологическото осигуряване по чл. 24, ал. 2 и ал. 3 от Закона за резерва на 

въоръжените сили на Република България за определяне на годността им за 

служба в доброволния резерв и психологическата им пригодност за служба в 

доброволния резерв;  

3. изпраща документите на кандидата за служба в доброволния резерв до 

командира/началника на военното формирование/структура, заявило 

длъжността. 

(6) Командирът/началникът на военното формирование/структура 

заявило длъжността, организира сключването на договор за служба в 

доброволния резерв на кандидата с министъра на отбраната или оправомощено 

от него длъжностно лице.” 

§7.  В чл. 5 се правят следните изменения: 

1. в ал. 1 думите „заявките по чл. 4, ал. 2, 3 и 4” се заменят със „заявките 

по чл. 4, ал. 2 и 3 за месец февруари и заявките по чл. 4, ал. 4”. 

2. алинея 2 се изменя така: 

„(2) Въз основа на получената заявка от служба „Военна полиция”, 

министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице със 

заповед обявява условията и реда за приемане на служба в доброволния резерв и 

за предоставяне на техника-резерв в Службата.” 

3. в ал. 4 думите „за служба „Военна информация” и” се заличават. 

§8.  В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения: 

1. създава се ал. 2: 

„(2) Териториалната структура за водене на военния отчет комплектува 

жалбата с получените от военното формирование документи и я изпраща до 

оправомощеното длъжностно лице.” 

2. досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така: 

„(3) Министърът на отбраната или оправомощеното от него длъжностно 

лице по чл. 5, ал. 1 и 2 се произнася писмено в 14-дневен срок от получаването 

на жалбата и уведомява кандидата чрез съответната териториална структура за 

водене на военния отчет. При основателност на възражението, министърът на 

отбраната или оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 5, ал. 1 и ал. 2 



4 

 

прекратява конкурсната процедура за съответната длъжност и насрочва нов 

конкурс.”  

§9. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения: 

1. алинея 1 се изменя така: 

„(1)Министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно 

лице сключва договор за служба в доброволния резерв с: 

1. кандидата по чл. 4а и чл. 4б, за длъжността, за която кандидатства; 

2. класирания на първо място кандидат, за длъжността, за която 

кандидатства на конкурса.” 

2. в ал. 2 думите „класирания на първо място” се заличават. 

3. алинея 3 се изменя така: 

„(3) Когато кандидатът по ал. 1, т. 1 или т. 2 е без необходимата за 

длъжността военна подготовка, в договора за служба в доброволния резерв се 

определят условията и реда за нейното провеждане.” 

4. създава се ал. 4: 

„(4) Министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно 

лице сключва договор за предоставяне на техника в доброволния резерв с 

класирания на първо място кандидат от конкурса по чл. 2, ал. 5.” 

5. досегашните ал. 4 и 5 стават ал. 5 и 6. 

§10. В чл. 11, ал.1 след думите „срока на договорите по чл. 10, ал. 1” се 

добавя „и ал. 4”. 

§11. Създава се чл. 11а: 

„Чл.11а (1) Резервистът, в 10-дневен срок от датата на възникване или 

промяна на трудовото/служебното правоотношение с друг работодател/орган по 

назначаването, уведомява командира/началника на военното формирование или 

ръководителя на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, 

където изпълнява договора за служба в резерва.  

(2) Командирът (началникът) на военното формирование или 

ръководителят на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, 

където се изпълнява договора за служба в резерва, в 7-дневен срок от 

уведомяването изпраща на резервиста допълнително споразумение по чл. 11, ал. 

2, т. 6 или т. 7 към договора за служба в резерва за подпис от работодателя. 

(3) Резервистът в 10-дневен срок изпраща обратно във военното 

формирование или структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната, 

където се изпълнява договора за служба в резерва подписаното от работодателя 

допълнително споразумение. 

(4) Командирът (началникът) на военното формирование или 

ръководителят на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, 

където се изпълнява договора за служба в резерва, в 7-дневен срок изпраща 

допълнителното споразумение до министъра на отбраната или оправомощеното 

от него длъжностно лице за подпис. 

(5) След подписване, допълнителното споразумение се връща във 

военното формирование или структурата на пряко подчинение на министъра на 

отбраната, където се изпълнява договора.” 
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§12. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения: 

1. в ал. 3 думите „длъжностно лице по чл. 10, ал. 1”се заменят с 

длъжностно лице по чл. 10, ал. 4”. 

2. в ал. 4, 5, 6 и ал.6, т.1 и т.3 след думите „длъжностно лице по чл. 10, ал. 

1” се добавя „и ал. 4”. 

§13. В чл. 13, ал. 1 след думите „длъжностно лице по чл. 10, ал. 1” се 

добавя „и ал. 4”. 

§14. Създава се чл. 19а: 

„Чл. 19а. Прекратяване на договора за служба в доброволния резерв на 

основание чл. 30, т. 5а от Закона за резерва на въоръжените сили на Република 

България (при промяна на трудово или служебно правоотношение и отказ на 

работодателя или органа по назначаване на резервиста да подпише 

допълнително споразумение към договора за служба в доброволния резерв) се 

извършва при спазване на следната процедура:  

1. при отказ на работодателя или органа по назначаване на резервиста да 

подпише допълнително споразумение, резервистът уведомява командира 

/началника на военното формирование или ръководителя на структура на пряко 

подчинение на министъра на отбраната, където изпълнява договора за служба в 

доброволния резерв; 

2. командирът/началникът на военното формирование или ръководителят 

на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, където се 

изпълнява договора за служба в доброволния резерв, прави предложение по 

команден ред до министъра на отбраната или до оправомощеното от него 

длъжностно лице по чл. 13, ал. 1 за прекратяване на договора за служба в 

доброволния резерв.” 

§15. В чл. 26, ал. 5 се изменя така: 

„(5) След получаване на копие от заповедта по ал. 1 във военното 

формирование или структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, 

резервистът се зачислява в списъчния състав.” 

§16. В чл. 30, ал. 1 се изменя така: 

„(1) Резервистът се преназначава на длъжност в съответното военно 

формирование или в съответната структура на пряко подчинение на министъра 

на отбраната през цялата година след подаден рапорт по команден ред, ако 

длъжността не е обявена по реда на чл. 5 или е била обявена, но не е заета след 

приключване на конкурсната процедура.” 

§17. В чл. 31, т. 1 думите „или на Министерския съвет “ се заличават. 

§18. В чл. 32, ал. 1 се изменя така: 

„(1) По предложение на командира (началника) на военното 

формирование или ръководителя на структура на пряко подчинение на 

министъра на отбраната резервистите след писмено съгласие, може да бъдат 

назначавани да заместват отсъстващ военнослужещ при условията на чл. 40 от 

Закона за резерва на въоръжените сили на Република България със заповед на 

министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице.” 
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§19. Член 33, алинея 1се изменя така: 

 „(1) По предложение на командира (началника) на военното 

формирование или ръководителя на структура на пряко подчинение на 

министъра на отбраната резервистите след писмено съгласие, може да бъдат 

назначавани за временно изпълнение на задълженията на вакантна длъжност за 

военнослужещ при условията на чл. 41 от Закона за резерва на въоръжените сили 

на Република България със заповед на министъра на отбраната или на 

оправомощено от него длъжностно лице.” 

§20. Наименованието на Раздел V се изменя така: 

„Условия и ред за планиране, организиране и провеждане на подготовка 

на резервисти, както и за придобиване и повишаване на военната квалификация 

на резервисти.” 

§21. В чл. 36, ал. 3 придобива следния вид: 

„(3) Командващият на Съвместното командване на силите, командирите 

на видовете въоръжени сили и командирът на бригада „Специални сили” 

планират и организират подготовката на резервисти от пряко подчинените им 

военни формирования.” 

§22. В чл. 38, ал. 3 се изменя така: 

„(3) Обучението по начална военна подготовка и специална военна 

подготовка е с продължителност не по-малко от 90 учебни часа.” 

§23. В чл. 39, ал. 1 се изменя така: 

„(1) Началната военна подготовка се провежда в зависимост от 

потребностите на въоръжените сили по единен учебен план и програма, 

утвърдени от министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно 

лице.” 

§24. В чл. 40, ал. 1 и ал. 3 след думите „командирите на видовете 

въоръжени сили” се поставя запетая и се добавя „командирът на бригада 

„Специални сили””. 

§25. В чл. 42, ал. 2 след думите „времето на подготовката по ал. 1” се 

поставя запетая и се добавя „освен в случаите, когато има обективна 

невъзможност за организиране на настаняване и хранене”. 

§26. В чл. 43, ал. 3 се изменя така: 

„(3) Ежегодно до 20 декември специализираните учебните центрове 

изпращат по команден ред в структурата по управление на човешките ресурси 

към министъра на отбраната анализ за резултатите от проведената по чл. 39 и чл. 

40 подготовка за изминалата учебна година и предложения за подобряване на 

работата през следващата учебна година.” 

§27. Членове от 44 до 50 се отменят. 

§28. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:  

1. в ал. 1, т. 1 се изменя така: 

„1. на лицата, които не притежават военно звание по резерва, след 

завършване на начална военна подготовка им се присвоява военно звание, както 

следва: 
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а) за длъжности за войници (матроси) - „редник – 1-ви клас” („матрос - 1-

ви клас”); 

б) за длъжности за сержанти (старшини) - „младши сержант” („старшина 

II степен”); 

в) за длъжности за офицерски кандидати - „офицерски кандидат - 1-ви 

клас”; 

г) за длъжности за офицери - „лейтенант”.” 

2. създава се т. 2: 

„2. лицата, на които е присвоено звание по т. 1, букви „б”, „в” и „г”, 

преминават курс за квалификация, съгласно чл. 37, регламентиран с договора за 

служба в доброволния резерв, в срок до 1 година от присвояване на военното 

звание по резерва.” 

3. създава се т. 3: 

„3. на лицата, придобили начална военна подготовка и притежаващи 

военно звание по резерва, по-ниско от изискващото се звание за длъжността по 

длъжностното разписание, им се присвоява, както следва: 

а) за длъжности за войници (матроси) - званието по длъжностното 

разписание; 

б) за длъжности за сержанти (старшини) и офицерски кандидати: 

аа) с войнишки (матроски) звания по резерва - „младши сержант” 

(„старшина II степен”); 

бб) със сержантски (старшински) и офицерски кандидати звания по 

резерва - с една степен по-високо от званието, което притежава по резерва. 

в) за длъжности за офицери: 

аа) с войнишки (матроски), сержантски (старшински) и офицерски 

кандидати звания по резерва - „лейтенант”; 

бб) с офицерски звания по резерва - с една степен по-високо от званието 

което притежават по резерва.”. 

4. създава се т. 4: 

„4. на лицата на които е присвоено звание по т. 3, букви „аа” преминават 

курс за квалификация, съгласно чл. 37 и регламентиран с договора за служба в 

доброволния резерв, в срок до 1 година от присвояване на военното звание по 

резерва за съответната длъжност по длъжностното разписание.” 

5. досегашните точки 2 и 3 стават т. 5 и 6. 

6. Алинеи 3, 4 и 5 се отменят. 

§29. Създава се чл. 51а: 

„Чл. 51а (1) След оправомощаване от министъра на отбраната, 

началникът на Централно военно окръжие със своя заповед, по предложение на 

началниците на военни окръжия, на запасните без военни звания по резерва, 

които притежават гражданска специалност, необходима за военните 

формирования от въоръжените сили и за структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България, в зависимост от 

военновременната длъжност за която са получили повиквателни заповеди им се 

обявява военно звание по резерва, за времето на действие на повиквателната 

заповед, както следва: 



8 

 

1. за длъжности за войници (матроси) - военно звание „редник – 1-ви 

клас” („матрос – 1-ви клас”); 

2. за длъжности за сержанти (старшини) и офицерски кандидати - военно 

звание „младши сержант” („старшина II степен”); 

3. за длъжности за офицери - военно звание „лейтенант”. 

(2) На завършилите обучение за придобиване на квалификация „Офицер 

от резерва” български граждани по чл. 57а от Закона за резерва на въоръжените 

сили на Република България със заповед на министъра на отбраната или на 

оправомощено от него длъжностно лице им се присвоява военно звание 

„лейтенант”. 

(3) Със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него 

длъжностно лице по предложение на началника на ЦВО на запасните, които 

притежават гражданска специалност, необходима за военните формирования от 

въоръжените сили и за структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България, участвали в операции и мисии извън 

територията на страната или получили военна подготовка или завършили 

курсове за повишаване на военната квалификация и за преквалификация, в 

зависимост от притежаваното образование и професионална квалификация им се 

присвоява военно звание по резерва, както следва:  

1. на лицата със средно образование - военно звание „редник - 1-ви клас” 

(„матрос - 1-ви клас”);  

2. на лицата с образователно квалификационна степен „специалист по....” 

- военно звание „младши сержант“ („старшина II степен”);  

3. на лицата с образователно квалификационна степен „бакалавър” и по-

висока - военно звание „лейтенант”.  

(4) Завършилите начална военна подготовка български граждани по чл. 

57 и 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България 

придобиват ВОС и със заповед на министъра на отбраната или оправомощено от 

него длъжностно лице им се присвоява военно звание „редник - 1-ви клас“ 

(„матрос - 1-ви клас”). 

(5) При обявяване на военно положение или положение на война 

запасните, които притежават гражданска специалност, необходима за военните 

формирования от въоръжените сили и за структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България, със заповедта за 

назначаването им в съответното военно формирование или в структура на пряко 

подчинение на министъра на отбраната им се присвоява военното звание, 

изискващо се за заемане на длъжността.” 

§30. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения: 

1. в ал. 3, т. 1 се създават букви „в” и „г”: 

„в) след участие в операции и мисии извън територията на страната в 

обхвата на съответната категория военнослужещи. За категорията офицери - до 

звание „капитан” („капитан-лейтенант”); 

г) след премината специална военна подготовка или колективна военна 

подготовка в обхвата на съответната категория военнослужещи. За категорията 

офицери - до звание „капитан” („капитан-лейтенант”).” 

2. в ал. 3, т. 2 се изменя така: 
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„2. запасните: 

а) след завършен курс за придобиване или повишаване на 

квалификацията и за преквалификация на доброволен принцип; 

б) след завършено обучение по специална военна подготовка на 

доброволен принцип в обхвата на съответната категория военнослужещи. За 

категорията офицери - до звание „капитан” („капитан-лейтенант”).” 

3. в ал. 4 думите „извън случаите по ал. 2 и 3, както и на запасни” се 

заменят с „и запасни извън случаите по ал. 3”. 

§31. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения: 

1.  в параграф 2 думите „в служба „Военна информация” и” се заличават, а 

думите „съответната служба” се заменят със „Службата”. 

2. в параграф 3, ал. 2 след думите „техниката-резерв по чл.” се добавя 

„51” и се поставя запетая, и думите „бюджетни кредити” се заменят с „бюджет”. 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

       БОЙКО БОРИСОВ  

ГЛАВЕН СЕКРЕТАРНА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 
 

         ВЕСЕЛИН ДАКОВ  
 

 

 

ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА 

 

                                         РУМЕН ВАСИЛЕВ 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

„ПРАВНО - НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ” - МО  

 

                              КЛИМЕНТИНА ДЕНЕВА-ВЪРБАНОВА 
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ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 

от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността  

и министър на отбраната  

 Красимир Каракачанов 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Правилника за прилагане на Закона за резерва на 

въоръжените сили на Република България, приет с Постановление 

№ 145 на Министерския съвет от 06 юли 2012 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 

Правилника за прилагане на Закона за резерва и въоръжените сили на 

Република България, приет с Постановление № 145 на Министерския съвет от 

06 юли 2012 г. 

С предложеният проект се прецизират и се допълват текстове, с цел 

привеждане на Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените 

сили на Република България в съответствие със Закона за изменение и 

допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България 

(ЗРВСРБ), обнародван в ДВ бр. 103 от 27.12.2016 г. Подобряват се 

възможностите и реда за приемане на българските граждани в доброволния 

резерв, усъвършенстват се регламентите за присвояване на военно звание при 

подписване на договор за служба в доброволния резерв и се разширяват 

възможностите за повишаване в звание на резервисти и запасни. 

 

Основните положения в проекта са насочени в следните основни 

аспекти: 

1. Регламентира се приемането на служба в доброволния резерв на 

български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс 

(чл. 2, ал. 2). 

2. Определя се реда за прием и комплектуване на доброволния резерв с 

български граждани, освободени от военна служба, по оптимизирана процедура 

и с подготвен личен състав (чл. 4а и 4б). 

3. Подобряват се дейностите по провеждането на конкурси за служба в 

доброволния резерв. Променя се периода за изпращане на заявки от военните 
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формирования/структури и периода за провеждането на конкурси за приемане 

на служба в доброволния резерв (чл. 4 и чл. 5). 

4. Предлага се процедура за сключване на допълнително споразумение 

при възникване или промяна на трудовото/служебното правоотношение с друг 

работодател/орган по назначаването, както и се регламентира реда за 

прекратяване на договора за служба в доброволния резерв при отказ на 

работодателя или органа по назначаване на резервиста да подпише 

допълнително споразумение към договора за служба в доброволния резерв (чл. 

11а и 19а). 

5.  Създава се възможност резервистите да заместват отсъстващ 

военнослужещ и да бъдат назначавани за временно изпълнение на 

задълженията на вакантна длъжност за военнослужещ и в други военни 

формирования/структури, а не само в тези където са назначени на длъжност за 

резервисти по длъжностни разписания (чл. 32 и 33). 

6. Предвижда се увеличаване продължителността на началната военна 

подготовка за доброволния резерв, като същата е по-малко часове от тази на 

военнослужещите и българските граждани по чл. 57 и 59 от ЗРВСРБ. От 

направените анализи на обучението в Единния център за начална подготовка е 

установена необходимостта от уеднаквяване началната военна подготовка за 

резервисти и тази за българските граждани, които желаят да преминат начална 

военна подготовка (чл. 38, ал. 3). 

7. Предвижда се условията и редът за обучение по военна подготовка на 

българските граждани за защита на Отечеството на доброволен принцип да 

бъдат регламентирани в наредба на Министерския съвет, съгласно направените 

изменения в чл. 59, ал. 4 от ЗРВСРБ. Поради това обстоятелство разпоредбите 

от чл. 44 до чл. 50 от Правилника за прилагане на ЗРВСРБ се отменят. 

8. Подобрява се процедурата за присвояване на звания по резерва на 

български граждани без военна подготовка, които са подписали договор за 

служба в доброволния резерв и са завършили начална военна подготовка. 

Предлагат се текстове за присвояване на звания на български граждани с 

военна подготовка и звание по резерва по-ниско от званието за длъжността за 

която са подписали договор за служба в доброволния резерв (чл. 38, ал. 1, т. 1, 

2, 3 и 4). 

9. Регламентира се присвояване на военно звание „лейтенант” на 

българските граждани придобили квалификация „Офицер от резерва” (чл. 51а, 

ал. 2). Дава се възможност министърът на отбраната да упълномощи 

длъжностни лица да присвояват военни звания по резерва на българските 

граждани по чл. 57, 75а и 59 от ЗРВСРБ (чл. 51а, ал. 2 и 4). 

10. Прецизира се и се разширява възможността за присвояване 

(обявяване) на военно звание на български граждани, притежаващи граждански 

специалности необходими за въоръжените сили, които са запасни, съгласно чл. 

6, ал. 1, т. 4 от ЗРВСРБ. С предложените разпоредби се осигурява по-добра 

възможност за комплектуване на военновременните формирования от 

въоръжените сили с тази категория запасни (чл. 51а, ал. 1 и ал. 3). 

11. Дава се по-широка възможност за повишаване във военни звания на 

резервисти и запасни, с което ще се подобри политиката свързана с човешкия 



12 

ресурс и комплектуването на военните и военновременните формирования и 

структури с резервисти и запасни (чл. 52, ал. 3). 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните 

актове, проектът на Постановление и докладът към него са публикувани на 

интернет страницата на Министерството на отбраната и на Портала за 

обществени консултации. 

Документите относно проекта на Постановление за изменение и 

допълнение на Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените 

сили на Република България са съгласувани по реда на чл. 32, ал. 1 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, като получените становища са отразени съгласно приложената 

справка. 

С проекта на акт на Министерския съвет не се транспонират актове на 

ЕС, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с 

европейското право. 

Проектът на Постановление не оказва пряко и/или косвено въздействие 

върху държавния бюджет.  

Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,  

П Р Е Д Л А Г А М: 

Министерският съвет да приеме проекта на Постановление за изменение 

и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените 

сили на Република България. 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И 

СИГУРНОСТТА 

И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 
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София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа: 02/ 940-29-99, факс: 02/ 981-81-70 

СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ 

ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на изменение и 

допълнение на Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на 

Република България 

На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува 

постъпилата с Ваш № 20-26-23 от 2 май 2017 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за резерва 

на въоръжените сили на Република България със следните препоръки: 

1. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“:

В този раздел следва да се представи конкретният брой на идентифицираните групи 

заинтересовани лица. 

2. По отношение на раздел 5 „Негативни въздействия“ и раздел 6 „Положителни

въздействия“:

За пълното представяне на потенциалните въздействия в тези два раздела следва да се 

разгледат негативните и положителните въздействия върху всички или поне върху основните 

групи заинтересовани страни. 

3. Относно раздел 11 „Обществени консултации“:

Напомняме, че изведените в този раздел конкретни въпроси за обсъждане следва да 

бъдат поставени на заинтересованите страни в хода на общественото обсъждане и съответно 

отговорите на въпросите следва да бъдат отразени при обобщаване на резултатите от 

обсъждането. 

 Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 

въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н А  

М И Н И С Т Е Р С К И Я  С Ъ В Е Т
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София, бул. „Дондуков” № 1, тел. централа: 02/ 940-29-99, факс: 02/  981-81-70 

оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

На основание чл. 30б, ал. 4 е необходимо окончателната оценка на въздействието да 

бъде съобразена с препоръките от становището. 

На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с 

преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации, 

провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове. 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“ 

/П/ 

АЛЕКО ДЖИЛДЖОВ 
/съгласно Заповед № Н - 1039 от 02 май 2017 г./
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Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО* 
* Приложете към формуляра допълнителна информация

Институция: 
Министерство на отбраната 

Нормативен акт: 

Правилник за прилагане на Закона за 

резерва на въоръжените сили на Република 

България 

За включване в оперативната програма на 
Министерския съвет за периода: 
Първото полугодие на 2017 г. 

Дата: 21.04.2017 г. 

Контакт за въпроси: полковник Станимир 
Василев Кисов – държавен експерт в 
дирекция „Управление на човешките 
ресурси“, имейл: s.kisov@mod.bg 

Телефон: 02 92 21036 

1. Дефиниране на проблема:

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

В изпълнение на § 37, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България 
(ЗРВСРБ), обнародван в ДВ бр. 103 от 27.12.2016 г., в 6 - месечен срок от влизането му в сила 
следва да се приведат в съответствие подзаконовите нормативни актове по прилагането на 
закона, като основен такъв е Правилникът за прилагане Закона за резерва на въоръжените 
сили на Република България. 

Също така, в периода на прилагане на Правилника за прилагане на Закона за резерва 
на въоръжените сили на Република България (ППЗРВСРБ), приет с ПМС № 145 от 2012 г. са 
идентифицирани проблеми, с решаването на които ще се подобрят дейностите по приемане 
на служба в доброволния резерв и присвояването и повишаването във звание на резервисти 
и запасни. 

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.) 

С измененията на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България 
(ЗРВСРБ), обн. ДВ бр. 103 от 27.12.2016 г., се дава възможност български граждани, 
освободени от военна служба, притежаващи необходимата квалификация, да се приемат в 
доброволния резерв без участие в конкурсна процедура. За целта в ППЗРВСРБ следва да се 
създаде ред и условия за реализирането на тази законова възможност. 

Регламентираната конкурсна процедура с ППЗРВСРБ е тромава и не постигна целта за 
комплектуване на длъжностите от доброволния резерв, като към месец март 2017 г. (период 
от 5 години) са комплектувани само 20%. По сега действащата нормативна уредба е 
регламентирано да се провеждат конкурси три пъти в годината, както и извънредни, но това 
само натоварва военните формирования, провеждащи конкурса, без да има ефект за 
попълване на резерва. 

Не е разписана ясно процедурата за присвояване на военни звания на български 
граждани без военна подготовка, подписали договор за служба в доброволния резерв и 
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след това завършили начална военна подготовка. Не е разписана процедура за присвояване 
на военни звания на български граждани с военна подготовка и притежаващи звание по 
резерва по-ниско от званието за длъжността за която са подписали договор за служба в 
доброволния резерв. 

Правилникът за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република 
България дава много ограничени възможности за повишаване на резервисти и запасни, 
което затруднява тяхното развитие. На част от запасните, български граждани с професии 
необходими за въоръжените сили, не може да се даде мобилизационно назначение, поради 
липса на военно звание или когато са със звание, което не съответства на длъжността по 
военновременните щатове. 

1.3. Посочете дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или анализи 
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 

Изготвените доклади от проведените конкурси за доброволен резерв, анализи, 
отчети и доклади за дейностите по резерва и запаса посочват необходимостта от промяна на 
нормативната уредба, което е извършено с приемането на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и следва да 
бъде регламентирано с изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за 
резерва на въоръжените сили на Република България. 

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? 

1. Привеждане на Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените
сили на Република България в съответствие със Закона за изменение и допълнение на 
Закона за резерва на въоръжените сили на Република България в 6 - месечен срок от 
влизането му в сила. 

2. Усъвършенстване на част от регламентите в Правилника за прилагане на Закона за
резерва на въоръжените сили на Република България за подобряване на дейностите по 
приемане на българските граждани в доброволния резерв. 

3. Подобряване процедурите по присвояване на военно звание при подписване на
договор за служба в доброволния резерв. Разширяване възможностите за повишаване във 
военно звание на резервисти и запасни, както и обявяване на военно звание на български 
граждани с професии необходими за въоръжените сили, без военна подготовка, получили 
мобилизационно назначение. 

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.). 

Преки заинтересовани страни: 
1. Военните формирования/структури от въоръжените сили, в които са

разпределени  3 000 длъжности за доброволния резерв. 
2. Военните формирования/структури от въоръжените сили, които отговарят

за комплектуване на военновременни формирования, съгласно Решение на Народното 
събрание  на Република България за определяне на военни формирования и структури 
за допълване на въоръжените сили във военно време и за определяне числеността на 
запаса за въоръжените сили (обн., ДВ, бр. 96 от 05.11.2013 г.) - поверително. 

Косвени заинтересовани страни: 

1. Структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, които за военно време се комплектуват със запасни. 
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2. Българските граждани, кандидати за служба в доброволния резерв.

3. Българските граждани-запасни, съгласно чл. 61 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България. 

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

Разглеждане на вариант „без намеса” ще доведе до неизпълнение на § 37, ал. 1 от 
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗРВСРБ и 
липса на ред и условия за изпълнение на изменената законова уредба. 

Вариант за действие „Приемане на ПМС за изменение и допълнение на ППЗРВСРБ” 

Основните предложения за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на 
Закона за резерва на въоръжените сили на Република България са, както следва: 

1. Регламентация на реда и условията за приемане на служба в доброволния
резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на 
конкурс. С разпоредбите се цели подобряване на комплектуването на доброволния 
резерв и намаляване разходите за подготовка на резервистите. (на основание чл.25, 
ал.5 от ЗРВСРБ) 

2. Усъвършенстване на процедурата по провеждането на конкурси за служба в
доброволния резерв. Променя се периода за изпращане на заявки от военните 
формирования/структури и периода за провеждането на конкурси за доброволния 
резерв. 

3. Създаване на процедура за сключване на допълнително споразумение към
договора за служба в доброволния резерв при възникване или промяна на трудовото 
или служебното правоотношение на резервиста с друг работодател/орган по 
назначаването. Регламентира се редът за прекратяване на договора за служба в 
доброволния резерв при отказ на работодателя или органа по назначаване на 
резервиста да подпише допълнително споразумение към договора за служба в 
доброволния резерв. (на основание чл. 30, т. 5а от ЗРВСРБ). 

4. Даване на възможност резервистите да заместват отсъстващ военнослужещ и да

бъдат назначавани за временно изпълнение на задълженията на вакантна длъжност за 

военнослужещ и в други военни формирования/структури, а не само в тези където са 

назначени на длъжност за резервисти по съответните длъжностни разписания. 

5. Увеличаване продължителността на началната военна подготовка.
Необходимо е да се уеднакви началната военна подготовка за резервисти и 
българските граждани, които желаят да преминат начална военна подготовка. 

6. Подобряване процедурата за присвояване на военни звания на български
граждани без военна подготовка, които са подписали договор за служба в доброволния 
резерв и са завършили начална военна подготовка. Разписва се процедура за 
присвояване на военни звания на български граждани с военна подготовка и звание по 
резерва по-ниско от званието за длъжността за която са подписали договор за служба в 
доброволния резерв. 

7. Разширяване възможността за присвояване (обявяване) на военно звание
на българските граждани - запасни, съгласно чл. 61 от ЗРВСРБ. Създаване на регламент 
за присвояване на военно звание „лейтенант” на българските граждани придобили 
квалификация „Офицер от резерва” и се дава възможност министърът на отбраната да 
упълномощи лица, които да присвояват военни звания по резерва на българските 
граждани по чл. 57, 75а и 59 от ЗРВСРБ. (съгласно чл. 57, ал. 4; чл. 57а, ал. 3; чл. 59, ал.5 
от ЗРВСРБ) 

8. Даване ма възможността за повишаване във военно звание на резервисти и
запасни, които са завършили различни форми на военно обучение. (съгласно чл. 11 ал. 
1 и чл. 55 от ЗРВСРБ) 
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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 очакват негативни въздействия върху пряко заинтересованите  страни 
(военните формирования/структури от въоръжените сили) и косвено заинтересованите  
страни (структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България, българските граждани, кандидати за служба в доброволния резерв и българските 
граждани-запасни, съгласно чл. 61 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България). 

Не се предвижда настъпването на негативни икономически, социални, финансови 
или екологични въздействия върху идентифицираните заинтересовани страни по т.3. 

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. 

1. Подобряване комплектуването на военните формирования/структури от
въоръжените сили с доброволен резерв от  български граждани с военна подготовка. 

2. Регламентира се приемането на служба в доброволния резерв на български
граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс. 

3. Съкращаване административните разходи и разходите на българските
граждани, освободени от военна служба, за участие в конкурсна процедура. 

4. Подобряване на комплектуването на военновременните формирования и
структури с човешки ресурси от запаса. 

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 Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на 
Република България.  

8. Административната тежест:

☐ Ще се повиши 

☐ Ще се намали 

☐ Няма ефект 

Българските граждани, освободени от военна служба, ще се назначават на длъжности за 

доброволен резерв без провеждане на конкурс. 

Конкурсната процедура ще бъде един път в годината и при необходимост ще бъде обявяван 

извънреден конкурс. 

9. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):

☐ Актът засяга пряко МСП 
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☐ Актът не засяга МСП 

☐ Няма ефект 

10. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието:

☐ Да 

☐Не 

11. Обществени консултации: Обобщете най-важните въпроси за обществените

консултации, посочете  индикативен  график  за  тяхното  провеждането  и  видовете  

консултационни процедури. 

Най - важните въпроси за обществената консултация са: 

В1: Приемането на измененията и допълненията на акта ще способства ли за подобряване 

комплектуването на доброволния резерв на въоръжените сили? 

В2: Приемането на измененията и допълненията на акта ще способства ли за подобряване 

комплектуването на военновременните формирования на въоръжените сили? 

В3: Какви биха били последиците за българските граждани, които желаят да кандидатстват 

за доброволния резерв от приемането или не приемането на предлаганите изменения и 

допълнения на проект на акт? 

Проектът на ПМС е съгласуван със следните заинтересовани страни - Министерството на 

отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната. Освен това проектът на ПМС ще се публикува за обществена консултация, 

съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и ще бъде съгласуван със всички 

заинтересовани министерства и ведомства.  

12. Подпис на отговорното лице:

Име и длъжност: Антон Ластарджиев - директор на дирекция „Управление на човешките 

ресурси“ в Министерството на отбраната  

Дата: ___.____.2017 г. 

Подпис: /п/ 




