ПРОЕКТ!

Закон
за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили
на Република България
(Обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г., изм., бр. 15 и бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14,
бр. 79, бр. 88 от 2015 г. и бр. 103 от 2016 г., бр. 17 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения.
1. В ал. 1 се добавя т. 3:
„3. Срочна служба“.
2. В ал. 2 след думите „обучение в курсове за“ се добавя „придобиване и“.
3. Създава се нова ал.4:
„(4) Срочната служба в доброволния резерв включва период от време, през който
пълнолетен български гражданин преминава военна подготовка и изпълнява задачи в
състава на военни формирования от въоръжените сили като резервист“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в началото на изречението се добавя „При
привеждане на въоръжените сили или част от тях в по-висока степен на бойна и оперативна
готовност, както и“.
§ 2. В чл. 12, ал. 1 след думата „Резервистите“ се добавя „по време на активната
служба“, а думите „активната и“ се заличават.
§ 3. В чл. 16 думите „на резерва“ се заличават.
§ 4. В чл. 17, т.4 думите „на резерва“ се заличават.
§ 5. В чл. 20 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) след думата „общини” се добавя „/райони”;
б) в т. 1 в края на изречението се добавя „в съответствие с дейностите и задачите,
определени с акт на Министерския съвет”.
2. В ал. 2 след думата „община” се добавя „/район”.
§ 6. В чл.21, ал.2 накрая се поставя запетая и се добавя „юридическо лице на
бюджетна издръжка към министъра на отбраната.”
§ 7. В чл. 24 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) т. 7 се изменя така:
„7. към датата на сключване на договора за служба в доброволния резерв да им
остават не по-малко от две години до навършване на пределна възраст за служба в
доброволния резерв по ал. 6. “
б) в т. 8 думите „и Българската армия” се заменят с „Българската армия и
структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България”.
2. Създава се ал. 5а:
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„(5а) Когато договорът за служба в доброволния резерв се сключва само за
периода на подготовката и участието в операция или мисия извън територията на страната,
към кандидатите за резервисти, изискването на ал. 1, т. 8 не се прилага.”
§ 8. В чл. 26, ал.2 думите „видът и размерът на обезщетението за
работодателя/органа по назначаване за времето на изпълнение на активна служба от
резервиста“ се заменят с „данни за работодателя/органа по назначаване на резервиста“.
§ 9. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Договорът за служба в доброволния резерв се подписва от резервиста и от
министъра на отбраната или от оправомощено от него длъжностно лице.“
„(2) Екземпляр от договора се съхранява в резервиста, в органите по военния отчет
и във военното формирование, за чиито нужди е сключен договорът.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) За сключения договор за служба в доброволния резерв, органите по военен
отчет, уведомяват работодателя/органа по назначаване на резервиста“.
§ 10. В чл.29, ал.2 думите „другите страни” се заменят с „другата страна”.
§ 11. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основният текст думите „преди изтичането на срока,“ се заличават.
2. Създава се т. 1а:
„1а. с изтичане на уговорения срок;”
3. Точка 5а се отменя.
§ 12. В чл. 32, ал. 1 думите „другите страни” се заменят с „резервиста”.
§ 13. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За прекратения договор за служба в доброволния резерв, органите по военен
отчет уведомяват работодателя/органа по назначаване на резервиста.“
§ 14. В чл. 34, ал. 1 след думите „курсове за” се добавя „придобиване и”.
§ 15. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният става ал.1 и в него след думата „основно” се добавя „месечно
възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното военно звание”.
2.Създава се ал.2:
„(2) Размерът на основното месечно възнаграждение по ал. 1 се определя с акт на
министъра на отбраната.“
§ 16. В чл. 40, ал. 1 думите „за срок, не по-дълъг от една година ” се заличават.
§ 17. В чл. 41, ал. 1 думите „за срок, не по-дълъг от една година ” се заличават.
§ 18. В чл. 43 думите „органите по военния отчет” се заменят с „длъжностното
лице, сключило договора за служба в доброволния резерв“.
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§ 19. В чл. 45 в края на изречението се добавя „освен при закриване на
предприятието по чл.328, ал.1, т.1 от КТ или при закриване на администрацията по чл. 106,
ал.1, т. 1 от Закона за държавния служител“.
§ 20. В чл. 46, ал.1 се създава изречение второ: „Размерът на обезщетението се
определя с акт на министъра на отбраната.“
§ 21. В чл. 47, ал. 2 се изменя така:
„(2) За всяка навършена година на разположение за активна служба резервистът
получава възнаграждение в размер едно основно месечно възнаграждение в съответствие
със заеманата длъжност, за която е сключен договорът и присвоеното военно звание.“
§ 22. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „с присвоеното му военно звание и степен, изискващо се за
длъжността ” се заменят с „със заеманата длъжност, за която е сключен договорът, и
присвоеното военно звание“, а думата „него” се заменя с „тях”;
2. В ал. 5 думите „с присвоеното им военно звание и степен, изискващо се за
длъжността, за която са спечелили конкурса“ се заменят с „ със заеманата длъжност, за
която е сключен договорът, и присвоеното военно звание“, а думата „него” се заменя с
„тях”.
§ 23. В чл. 53, ал. 5 думите „с присвоеното му военно звание и степен, изискващо се
за длъжността” се заменят с „със заеманата длъжност, за която е сключен договорът, и
присвоеното военно звание“, а думата „него” се заменя с „тях”.
§ 24. В Глава трета „а“ преди чл. 56 се създава раздел I с наименование „Обучение
на ученици и студенти за защита на Отечеството“.
§ 25. Чл. 56 се изменя така:
„Чл. 56 (1) Гражданите на Република България в етапите на гимназиалното си
образование се обучават за усвояване на знания и придобиване на умения, свързани със
защитата на родината, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за
мисиите и задачите на въоръжените сили.
(2) Обучението по ал. 1 се осъществява в рамките на не по-малко от 10 учебни часа
от определените в учебните планове часове на класа.
(3) Допълнително обучение по ал. 1, извън часовете по ал.2, може да се
осъществява в избираеми учебни часове.“
§ 26. Чл. 57 се отменя.
§ 27. Чл. 57а се изменя така:
„Чл. 57а (1) Българските граждани със статус на студенти, обучаващи се за
придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и тези с висше
образование, могат да кандидатстват във висше военно училище за придобиване на
квалификация „Офицер от резерва“, ако отговарят на следните изисквания:
1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго
гражданство;
2. да са годни за военновременна служба;
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3. да са психологически пригодни за военновременна служба;
4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено
престъпление от общ характер.
6. да не са навършили 43 години в годината на кандидатстване;
(2) Годността за военновременна служба по ал. 1, т. 2 се определя от
военномедицински органи при условия и по ред, определени с акт на министъра на
отбраната,
(3) Психологичната пригодност по ал. 1, т. 3 се определя от специализирани звена
и органи по психологическото осигуряване при условия и по ред, определени с акт на
министъра на отбраната.
(4) Обстоятелството по ал. 1, т. 4 се установява служебно.
(5) Българските граждани по ал. 1 сключват договори за обучение и за времето на
обучението им се осигуряват:
1. настаняване, изхранване и униформено облекло при условия и по ред,
определени с наредбата на Министерския съвет по чл. 58;
2. задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност вследствие на
злополука при изпълнение на задължения във връзка с обучението.
(3) Завършилите обучението по ал. 1 полагат военна клетва, присвоява им се първо
офицерско звание по резерва при условия и по ред, определени с правилника за прилагане
на закона и се зачисляват в запаса.
(4) На студентите по ал. 1, придобили квалификация „Офицер от резерва“, се
заплаща част от таксата за обучение при условия и по ред, определени с наредбата на
Министерския съвет по чл. 58.
(5) За времето на обучението по ал. 1, обучаемите имат право да използват
оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия в съответствие с
програмите на обучение по ред, определен с уставите и други актове на въоръжените
сили.“
§ 28. Чл. 58 се изменя така:
„Чл.58. (1) Съдържанието, редът и начинът за провеждането на обучението по чл.
56 и чл. 57 се определят с наредба на Министерския съвет.“
(2) Осигуряването на обучението по чл. 56 и по чл. 57а е за сметка на бюджета на
Министерството на отбраната.“
§ 29. В Глава трета „а“ преди чл. 59 се създава раздел II с наименование „Срочна
служба в доброволния резерв“.
§ 30. Чл. 59 се изменя така:
„Чл. 59 (1) Срочна служба в доброволния резерв се изпълнява от резервиста за
срок до 6 месеца.
(2) Редът за преминаване на срочната служба в доброволния резерв се определя с
правилника за прилагане на закона.
(3) Финансовото осигуряване на срочната служба в доброволния резерв е за сметка
на бюджета на Министерството на отбраната.“
§ 31. Чл. 59а се изменя така:
„Чл. 59а. Срочната служба в доброволния резерв включва последователно
преминаване на следните етапи:
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1. начална военна подготовка;
2. специална военна подготовка;
3. изпълнение на задачи в състава на военни формирования от въоръжените
сили.“
§ 32. Създават се чл. 59б-59л:
„Чл. 59б. (1) На срочна служба в доброволния резерв се приемат пълнолетни
български граждани, които отговарят на следните изисквания:
1. да имат основно или по-високо образование;
2. да са годни за служба в доброволния резерв;
3. да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв;
4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от
реабилитацията;
5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено
престъпление от общ характер;
6. да нямат друго гражданство;
7. да не са навършили 42 години в годината на кандидатстване;
8. да нямат военна подготовка.
(2) Годността за срочна служба в доброволния резерв по ал. 1, т. 2 се определя от
военномедицински органи при условия и по ред, определени с акт на министъра на
отбраната.
(3) Психологичната пригодност за срочна служба в доброволния резерв по ал. 1, т.
3 се определя от специализирани звена и органи по психологическото осигуряване при
условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.
(4) Обстоятелството по ал. 1, т. 4 се установява служебно.
Чл. 59в. (1) Длъжностите, определени за приемане на срочна служба в
доброволния резерв, се обявяват със заповед на министъра на отбраната и се публикуват
на интернет страницата на Министерството на отбраната и на Централното военно
окръжие.
(2) Длъжностите по ал. 1 се заемат от български граждани, които отговарят на
условията на чл. 59б, по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
Чл. 59г. (1) Правоотношението по изпълнение на срочната служба в доброволния
резерв възниква въз основа на договор, който се сключва с министъра на отбраната или
оправомощени от него длъжностни лица.
(2) Редът за сключване на договора за срочна служба в доброволния резерв се
определя с правилника за прилагане на закона.
(3) В договора по ал. 1 се определят наименованието на длъжността, на която
резервистът се назначава, съответстващото военно звание, срокът на договора и
продължителността на етапите по чл. 59а, мястото на службата, възнаграждението, правата
и задълженията на страните по договора, данни за работодателя/органа по назначаване на
резервиста.
(4) За времето на изпълнение на договора по ал. 1 резервистите са със статус на
военнослужещи с правата и задълженията, съответстващи на заеманата длъжност, с
изключение на правата по чл. 224, ал.1, т. 1, чл. 226, чл. 226б, чл. 226в, чл. 226г и чл. 226з,
както и на ограниченията по чл. 182, ал. 1 и чл. 188 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
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Чл. 59д. Договорът по чл. 59г, ал.1 може да се прекрати преди изтичането на срока,
без всяка от страните да дължи предизвестие, в следните случаи:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. след приключването на първия или втория етап по писмено предложение на
всяка една от страните;
3. при неизпълнение на задължение по този закон или по договора;
4. при отнет или отказан достъп до класифицирана информация, ако заеманата
длъжност изисква такъв;
5. при приемане на военна служба;
6. при отпадане на някое от изискванията за приемане на срочна служба в
доброволния резерв по чл. 59б, ал. 1;
7. при смърт на резервиста.
Чл. 59е. (1) За времето на срочната служба в доброволния резерв резервистът
получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и
присвоеното военно звание.
(2) Размерът на основното месечно възнаграждение по ал. 1 се определя с акт на
министъра на отбраната.
Чл. 59ж. По време на изпълнение на срочната служба в доброволния резерв на
резервиста се осигурява униформено облекло и настаняване при условия и по ред,
определени с акт на министъра на отбраната.
Чл. 59з. (1) За времето на изпълнение на договора за срочна служба в доброволния
резерв, резервистът има право на неплатен служебен отпуск от работодателя/органа по
назначаването по чл. 158 от Кодекса на труда, чл. 62, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Закона за
държавния служител или чл. 332, ал. 2 и 3 от Закона за съдебната власт.
(2) По време на изпълнението на срочната служба в доброволния резерв,
трудовото или служебното правоотношение с резервиста не може да бъде прекратявано от
страна на работодателя/органа по назначаването, освен при закриване на предприятието
по чл.328, ал.1, т.1 от КТ или при закриване на администрацията по чл. 106, ал.1, т. 1 от
Закона за държавния служител.
(3) За сключения договор за срочна служба в доброволния резерв органите по
военния отчет уведомяват работодателя/органа по назначаването на резервиста не покъсно от 3 работни дни от датата на подписването на договора.
(4) Работодателя/органът по назначаването на резервиста има право на парично
обезщетение от държавата за времето, през което резервистът е бил на срочна служба в
доброволния резерв при условията и по реда на чл. 46.
Чл. 59и. (1) На резервистите по чл. 59 се полага платен отпуск в размер на 8
работни дни.
(2) При прекратяване на договора, резервистът има право на парично обезщетение
за неизползвания платен отпуск по ал.1.
(3) Условията и редът за ползуване на отпуска, както и размерът на паричното
обезщетение за неизползвания отпуск по ал.2, се определят с правилника за прилагане на
закона.
Чл. 59к. След изпълнение на договора за срочната служба в доброволния резерв по
чл. 59г, ал. 1, българските граждани могат да бъдат приети без провеждане на конкурс:
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1. на военна служба, ако отговарят на изискванията за приемане по чл. 141, ал. 1,
чл. 182, ал.1 и 188 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
2. на служба в доброволния резерв, ако отговарят изискванията за приемане по чл.
24 от този закон.
Чл. 59л. Българските граждани, преминали срочна служба в доброволния резерв
по чл. 59г, ал. 1 се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната
администрация, в това число и в органите и структурите в системата за защита на
националната сигурност при равни други условия.“
§ 33. В чл.61 се създава ал. 5:
„(5) Пределната възраст за служба в запаса на лицата по ал. 1, т. 3 е 63 години.”
§ 34. В чл.62а думите „с мобилизационно назначение” се заличават.
§ 35. В чл.79 се създава ал. 3:
„(3) Пределната възраст за водене на военен отчет на запасните, прекратили
служебните си правоотношения със структури по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България, е 63 години.”
§ 36. В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.2 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „преминаване на
службата и здравен статус“.
2. В ал.3 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „акт за смърт ”.
3. В ал.4 думите „съответните училища” се заменят с „от съответните средни и
висши училища, центрове за професионално обучение и регионалните здравни инспекции
(РЗИ).”
§ 37. В чл. 83 ал.2 в края на изречението се добавя „с изключение на лицата по чл.
61, ал. 1, т. 4 без мобилизационно назначение”.
§ 38. Създава се чл. 84а:
„Чл. 84а. Военните окръжия уведомяват писмено българските граждани запасни по
чл. 61, ал. 1, т. 4 за зачисляване на военен отчет и задълженията им съгласно закона.”
§ 39. В чл. 85 се правят следните допълнения:
1. В т. 4 и т. 5 в края на изречението се добавя „и длъжностното лице, сключило
договора за служба в доброволния резерв“.
2. В т. 6 след думата „задълженията си“ се добавя „по този закон и сключения
договор“, а думите „органа по военния отчет” се заменят с „длъжностното лице, сключило
договора за служба в доброволния резерв ”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 34. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 от 1986 г. и бр. 27 от 1986 г., доп., бр. 6 от
1988 г., изм. и доп., бр. 21, бр. 30, бр. 94 от 1990 г., бр. 27, бр. 32, бр. 104 от 1991 г., изм. и
доп., бр. 23, бр. 26, бр. 88, бр. 100 от 1992 г., Решение № 12 на Конституционния съд на РБ
от 20.07.1995 г. - бр. 69 от 4.08.1995 г.; доп., бр. 87 от 1995 г., изм. и доп., бр. 2, бр. 12, бр. 28
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от 1996 г., изм., бр. 124 от 1997 г., доп., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на
Конституционния съд на РБ от 30.04.1998 г. - бр. 52 от 8.05.1998 г.; изм. и доп., бр. 56, бр.
83, бр. 108, бр. 133 от 1998 г., изм. и доп. бр. 51, бр. 67, бр. 110 от 1999 г., изм. и доп., бр. 25
от 2001 г., изм. и доп. бр. 1, бр. 105, бр. 120 от 2002 г., изм. и доп. бр. 18, бр. 86, бр. 95 от
2003 г., изм. и доп. бр. 52 от 2004 г., изм. и доп. бр. 19, бр. 27, бр. 76, бр. 83, бр. 105 от 2005
г., изм. и доп., бр. 24, бр. 30, бр. 48, бр. 57, бр. 68, бр. 75, бр. 102, бр. 105 от 2006 г., изм. и
доп. бр. 40, бр. 46, бр. 59, бр. 64, бр. 104 от 2007 г., изм. и доп., бр. 43, бр. 94, бр. 108, бр.
109 от 2008 г., изм. и доп., бр. 35, бр. 41, бр. 103 от 2009 г., изм. и доп. бр. 15, бр. 46, бр. 58,
бр. 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд на РБ от 11.11.2010 г. - бр. 91 от
19.11.2010 г.; изм. и доп., бр. 100, бр. 101 от 2010 г., изм. и доп., бр. 18, бр. 33, бр. 61, бр. 82
от 2011 г., изм. и доп. бр. 7, бр. 15, бр. 20, бр. 38 от 2012 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд на РБ от 19.06.2012 г. - бр. 49 от 29.06.2012 г.; изм., бр. 77, бр. 82 от
2012 г., изм. и доп., бр. 15, бр. 104 от 2013 г., изм. и доп., бр. 1, бр. 27, бр. 61 от 2014 г.,изм.
и доп. бр. 54, бр. 61, бр. 79, бр. 98 от 2015 г., изм., бр. 8, бр. 57, бр. 59, бр. 98, бр. 105 от
2016 г., изм. и доп. бр. 85, бр. 86, бр. 96, бр. 102 от 2017 г., изм. и доп., бр. 7, бр. 15, бр. 30,
бр. 42 , бр. 59, бр. 77, бр. 91, бр. 92 от 2018 г.), чл. 158 се изменя така:
„Отпуск по време на активна и срочна служба в доброволния резерв“
Чл. 158 (1) При повикване за изпълнение на активна служба в доброволния резерв
или при изпълнение на срочна служба в доброволния резерв, работникът или служителят
се смята в служебен неплатен отпуск за времето на службата, включително деня на
отиването и връщането.
(2) Ако активната служба в доброволния резерв продължава повече от 15
календарни дни, работникът или служителят има право на два календарни дни неплатен
отпуск преди заминаването и два дни след завръщането.
(3) За времето на отпуска по ал. 2 на работника или служителя се заплаща
възнаграждение за сметка на бюджета на Министерството на отбраната.“
§ 35. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г., изм. и доп., бр. 1
от 2000 г., изм. и доп., бр. 25, бр. 99, бр. 110 от 2001 г., изм. и доп. бр. 45 от 2002 г., изм. и
доп., бр. 95 от 2003 г., изм. и доп., бр. 70 от 2004 г., изм. и доп., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, бр.
30, бр. 102 от 2006 г., изм., бр. 59, бр. 64 от 2007 г., изм. и доп., бр. 43, бр. 94, бр. 108 от
2008 г., изм., бр. 35, бр. 42, бр. 74, бр. 103 от 2009 г., изм., бр. 15, бр. 46, бр. 58, бр. 77 от
2010 г.; Решение № 12 на КС на РБ от 11.11.2010 г. - бр. 91 от 19.11.2010 г.; изм., бр. 97 от
2010 г., изм. и доп. бр. 1, бр. 18, бр. 100 от 2011 г., изм. и доп. бр. 15, бр. 20, бр. 38, бр. 82 от
2012 г., изм., бр. 15, бр. 68 от 2013 г., изм. и доп., бр. 14, бр. 24, бр. 54, бр. 98 от 2015 г.;
Решение № 5 на КС на РБ от 12.05.2016 г. - бр. 38 от 20.05.2016 г.; изм. и доп., бр. 57, бр. 81,
бр. 105 от 2016 г., изм. и доп., бр. 86, бр. 103 от 2017 г., изм. и доп., бр. 7, бр. 30, бр. 38, бр.
77, бр. 103 от 2018 г.; Решение № 3 на КС на РБ от 7.03.2019 г. - бр. 23 от 2019 г.), чл. 62,
ал.1, т.6 се изменя така:
„6. при повикване за изпълнение на активна служба в доброволния резерв или при
изпълнение на срочна служба в доброволния резерв - за времето на службата,
включително деня на отиване и връщане; ако активната служба в доброволния резерв
продължава повече от 15 календарни дни, държавният служител има право на два
календарни дни неплатен отпуск преди заминаването и на два дни след завръщането.“
§ 35. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм., бр. 69, бр. 109
от 2008 г., изм. и доп., бр. 25, бр. 33, бр. 42, бр. 102, бр. 103 от 2009 г., изм. и доп., бр. 59 от
2010 г., изм. и доп., бр. 1, бр. 23, бр. 32, бр. 45, бр. 81, бр. 82 от 2011 г.; изм. с Решение №
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10 от 15.11.2011 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 93 от 25.11.2011 г.; изм. и доп. бр. 20,
бр. 50, бр. 81 от 2012 г., изм. и доп. бр. 15, бр. 17, бр. 30, бр. 52, бр. 66, бр. 70, бр. 71 от 2013
г., изм. и доп. бр. 19, бр. 21, бр. 53, бр. 98, бр. 107 от 2014 г., изм. и доп. бр. 14 от 2015 г.,
изм. и доп., бр. 28, бр. 39, бр. 50, бр. 62, бр. 76 от 2016 г., изм. и доп. бр. 13 от 2017 г.;
Решение № 1 от 31.01.2017 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 14 от 10.02.2017 г.; доп.,
бр. 63, бр. 65, бр. 85, бр. 90, бр. 103 от 2017 г., изм. и доп. бр. 7, бр. 15, бр. 49, бр. 77 от 2018
г., изм. и доп. бр. 17 от 2019 г.; изм. с Решение № 2 от 21.02.2019 г. на Конституционния съд
на РБ - бр. 19 от 5.03.2019 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2019 г.), чл. 332, ал.2 се изменя така:
„(2) Съдия, прокурор, следовател, държавен съдебен изпълнител или съдия по
вписванията има право и на неплатен отпуск при повикване за изпълнение на активна
служба в доброволния резерв или при изпълнение на срочна служба в доброволния резерв
- за времето на службата, включително деня на отиване и връщане. Ако активната служба в
доброволния резерв продължава повече от 15 календарни дни, съдията, прокурорът,
следователят, държавният съдебен изпълнител или съдията по вписванията има право на
два календарни дни неплатен отпуск преди заминаването и два дни след завръщането.“
§ 36. Сключените договори за служба в доброволния резерв към датата на влизане
в сила на този закон се считат за сключени между резервиста и министъра на отбраната
или оправомощено от него длъжностно лице, като останалите им клаузи се прилагат
доколкото не противоречат на този закон.
§ 37. Български гражданин, завършил начална военна подготовка при условията и
по реда чл. 59 в редакцията му до влизането в сила на този закон, може да сключи договор
по чл. 59г., в който се включва втория и третия етап на срочната служба по чл. 59а.
§ 38. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в
съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила, като до приемането им
се прилагат издадените подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на
този закон.
§ 39. Законът влиза в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник“.
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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 Закон за изменение и допълнение на Закона за
резерва на въоръжените сили на Република България и проект
на Решение на Министерския съвет за одобряване на
законопроекта
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 Закон за изменение и допълнение на Закона за резерва на
въоръжените сили на Република България и проект на Решение на
Министерския съвет за одобряване на законопроекта.
С настоящия законопроект се предлагат следните промени в Закона за
резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ):
1. Изменения в чл. 7 :
1.1. За периода на провеждане на курсовете за подготовка на
гражданите за защита на отечеството от 2015 г. до днес, начална военна
подготовка са преминали 337 български граждани, а в курсове за специална
военна подготовка за нуждите на въоръжените сили едва 27. Министерството
на отбраната все повече отчита затруднения при окомплектоването на
военните и военновременните формирования с подготвени във военно
отношение граждани. Анализите показват, че в рамките на следващите 10 – 15
г. Република България няма да разполага с достатъчно подготвени граждани за
защита на отечеството, придобили статус на запасни, с които да бъдат
окомплектовани военновременните формирования.
1.2. Назрява необходимостта от въвеждане на нови възможности за
доброволна служба във въоръжените сили за българските граждани. В тази
връзка се предлага създаването на „срочна служба в доброволния резерв“,
която да включва период от време (до 6 месеца), през който пълнолетен
български гражданин преминава военна подготовка и изпълнява задачи в
състава на военни формирования от въоръжените сили като резервист. Това
ще спомогне за реализиране на подготовката на по-голям брой български
граждани за защита на отечеството, което съответно ще подобри и
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2. Изменения в чл. 16 и чл. 17, т. 4:
С настоящия законопроект се предлага изменение на посочените
разпоредби, поради обстоятелството, че мобилизация само на резерва не се
извършва. Текстовете са в съответствие със Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) /чл. 19, т. 3, чл. 22, ал. 2,
т. 13, чл. 27, т. 5, чл. 85, ал. 1, т. 2, чл. 123, т. 1, чл. 128, чл. 129/, където
изрично са уредени правоотношенията, свързани с обявяването на обща и
частична мобилизация в цялост, в това число и на резерва.
3. Изменения в чл. 20:
Съгласно чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗРВСРБ областните управители и
кметовете на общини осигуряват оповестяването и доставянето на запасни и
техника-запас, но самите дейности по изпълнение на това задължение не са
регламентирани в нормативен акт. Целта на изменението е издаване на
подзаконов нормативен акт на компетентния съгласно Конституцията и
ЗРВСРБ орган - Министерския съвет, в който да се определят конкретните
дейности и задачи на посочените органи на държавна и местна власт в
изпълнение на законовата разпоредба.
4. Изменения в чл. 21, ал. 2:
Централно военно окръжие (ЦВО) е структура на пряко подчинение на
министъра на отбраната, второстепенен разпоредител с бюджет към
министъра на отбраната, но не притежава юридическа правосубектност.
Отчитайки изпълнението на мисията, функцията и задачите на ЦВО, както и
организационните му връзки със структури на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия, които са със статут на
юридически лица, както и с общинските и районните администрации, с
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с
Министерство на правосъдието и местата за лишаване от свобода е
целесъобразно да му бъде определен статут на самостоятелно юридическо
лице. Подобен подход ще намали ангажирания за нуждите на ЦВО
административен ресурс от страна на Министерството на отбраната и ще му
даде оперативна самостоятелност.
5. Изменения в чл. 24:
В ЗРВСРБ е предвидена възможност лицата, назначени по
трудово/служебно правоотношение в структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ
да сключват договори за служба в доброволния резерв. Тези служители са част
от структурите на въоръжените сили за военно време и изпълнението на
задачите им като част от тези структури е несъвместимо с изпълнението на
активна служба в доброволния резерв, поради което следва да се въведе
ограничение за назначаването им като доброволни резервисти.
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От друга страна определени длъжности за медицински специалисти
(лекари, медицински сестри и други), които са необходими за окомплектоване
на военните контингенти, участващи в мисии и операции извън територията
на страната, не могат да бъдат окомплектовани с необходимите резервисти
поради ограничения в ЗРВСРБ за кандидатстване за служба в доброволния
резерв на български граждани, назначени по трудово/служебно
правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. За осигуряване
попълването на такива длъжности, изискващи медицинско или друго
специално образование при участие в мисии или операции извън територията
на страната, изискването на чл. 24, ал. 1. т. 8 от ЗРВСРБ към кандидатите за
резервисти следва да отпадне.
6. Изменения в чл. 26, чл. 28, чл. 29, чл. 32, чл. 33, чл. 43, чл. 45 и чл.
46:
6.1. В настоящия момент договорите за служба в доброволния резерв са
тристранни. Те се сключват между министъра на отбраната или оправомощено
от него длъжностно лице, резервиста и неговия работодател/орган по
назначаването. Липсата на съгласие на последния често е пречка за сключване
на този договор, което препятства комплектуването на военните
формирования в мирно и военно време. Отпадането на работодателя като
страна по договора ще бъде компенсирано с въведеното задължение за
уведомяването му за сключения договор от органите по военния отчет, респ. с
осигуряване на обезщетение за времето на отсъствието на резервиста от
работа поради ползване на неплатен служебен отпуск в размер, определен в
акт на министъра на отбраната.
6.2. Предвижда се въвеждане на максимална възраст за сключване на
договор за служба в доброволния резерв, която да бъде не по-малко от две
години до навършване на пределна възраст. Това ще гарантира възможността
за използване на резервиста в рамките поне на две години, което би оправдало
извършената подготовка и разходи за него.
7. Изменения в чл. 40, ал. 1 и чл. 41, ал. 1:
В чл. 40 и чл. 41 на ЗРВСРБ е предвидена възможност резервистите,
сключили 5 годишни договори за служба в доброволния резерв, да бъдат
извикани на активна служба за заместване на отсъстващ военнослужещ или за
временно изпълнение на задълженията на вакантна длъжност на
военнослужещ, само за период от 1 година, което е твърде кратък период и
препятства целесъобразното използване на съществуващия ресурс. С отпадане
на въведеното ограничение от 1 година, ще се преодолее съществуващия
некомплект във въоръжените сили и резервистите ще могат ефективно да се
използват в рамките на сключения от тях договор.
8. Изменения в чл. 36, чл. 47, ал. 2, чл. 51 и чл. 53, ал.5:
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След измененията в чл. 212, ал.1 от ЗОВСРБ (изм. – ДВ, бр. 98 от 2018
г., в сила от 1.01.2019 г.) основното месечно възнаграждение на
военнослужещите се определя за длъжност и звание. Това налага
синхронизация на разпоредбите в ЗРВСРБ със ЗОВСРБ относно дължимото на
резервиста възнаграждение, доколкото за времето на активната служба в
доброволния резерв, той има статут на военнослужещ.
9. В Глава трета „а“ „Подготовка на българските граждани за защита на
отечеството“ се създават два раздела, като в първия се обособява обучението
на ученици и студенти за защита на отечеството, а във втория - срочната
служба в доброволния резерв.
9.1. В раздел първи (от чл. 56 до чл. 58) се правят следните изменения:
В настоящия момент в девети и десети клас учениците се обучават за
придобиване на умения, свързани със защитата на родината, с оцеляване при
кризи от военен характер, както и за усвояване на знания за мисиите и
задачите на въоръжените сили. С проекта се въвежда по-гъвкав подход, който
да е по-изгоден както от гледна точка на структурирането на учебната
програма, така и с оглед натовареността на учениците. Предвижда се
възможност за обучение за защита на отечеството в рамките на не по-малко от
10 учебни часа от определените в учебните планове часове на класа по време
на гимназиалното образование, като допълнително обучение, извън тези
часове, което би могло да се осъществява и в избираеми учебни часове.
Поради липсата на законово установени изисквания към лицата,
кандидатстващи за придобиване на квалификация „Офицер от резерва“,
същите следва да бъдат предвидени с оглед статута им при завършване на
посочената подготовка, а именно-запасни.
9.2. В раздел втори „Срочна служба в доброволния резерв“ (от чл. 59 до
чл. 59л):
Определят се изискванията, условията и реда за изпълнението на
срочната служба в доброволния резерв. Посочват се трите етапа, които тя ще
включва: начална военна подготовка, специална военна подготовка и
изпълнение на задачи в състава на военни формирования от въоръжените
сили. Определят се изискванията към българските граждани, желаещи да
преминат срочната служба в доброволния резерв, като се предвижда, че
длъжностите ще се обявяват със заповед на министъра на отбраната.
За времето на изпълнение на договора за срочна служба в доброволния
резерв, резервистът ще е със статус на военнослужещ с правата и
задълженията, съответстващи на заеманата длъжност, с изключение на правата
по чл. 224, ал.1, т. 1, чл. 226, чл. 226б, чл. 226в, чл. 226г и чл. 226з, както и на
ограниченията по чл. 182, ал. 1 и чл. 188 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България. Той ще получава основно месечно
възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното му
военно звание. Резервистът ще има право на неплатен служебен отпуск от
работодателя/органа по назначаването по чл. 158 от Кодекса на труда, чл. 62,
ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Закона за държавния служител или чл. 332, ал. 2 и 3 от
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Закона за съдебната власт, за което се предвиждат съответните допълнения и в
специалните закони, по аналогия с изпълнението на активната служба в
доброволния резерв.
Ограничава се възможността по време на изпълнението на срочната
служба в доброволния резерв, трудовото или служебното правоотношение с
резервиста да бъде прекратявано от страна на работодателя/органа по
назначаването, освен при закриване на предприятието по чл.328, ал.1, т.1 от
КТ или при закриване на администрацията по чл. 106, ал.1, т. 1 от Закона за
държавния служител.
Създава се възможност за приемане без конкурс на военна служба на
български гражданин, преминал срочна служба в доброволния резерв, ако
отговаря на изискванията за приемане по чл. 141, ал. 1, чл. 182, ал.1 и 188 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и на
служба в доброволния резерв, ако отговаря на изискванията за приемане по чл.
24 от ЗРВСРБ.
10. Изменение на чл. 61 и чл. 79:
Следва да се определи и пределна възраст за служителите в
структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ като запасни и военноотчетни лица.
След анализ на възможностите за комплектуване на военновременните
формирования с тази категория запасни и като се взе предвид техния малък
брой и специфична подготовка, се предлага, пределната възраст за служба в
запаса и като военноотчетни лица да бъде 63 години.
11. Изменения в чл. 81, чл. 83, чл. 85 и създаването на нов чл. 84а:
Подобрява се дейността по водене на военния отчет на българските
граждани от ЦВО, като се определят допълнително необходими данни
(преминаване на службата, здравен статус и акт за смърт) и се конкретизират
структурите, които реално осигуряват част от необходимите данни.
Не е целесъобразно на всички лица по чл. 61, ал. 1 т. 4 от ЗРВСРБ да се
изготвят военноотчетни документи. Тези лица се водят в електронен регистър
и само при даване на мобилизационно назначение им се обявява военно звание
и им се изготвят военноотчетни документи.
Независимо, че завеждането на военен отчет е служебно, българските
граждани със статус на запасни и собствениците на техника-запас трябва да са
информирани, че се водят на военен отчет и имат задължения по ЗРВСРБ.
12. В преходните и заключителни разпоредби се създава възможност за
български гражданин, завършил начална военна подготовка при условията и
по реда на чл. 59 от ЗРВСРБ в редакцията му до влизането в сила на този
закон, да сключи договор за служба в доброволния резерв само за втория и
трети етап по чл. 59а от проектозакона.
Във връзка с въвеждането на срочна служба в доброволния резерв и
предвиденото право на неплатен служебен отпуск на резервиста от
работодателя/органа по назначаването се правят и съответните промени в
Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за съдебната власт.
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Необходимите средства за прилагането на законопроекта за издръжка и
подготовка на личен състав, изпълняващ срочна служба в доброволния резерв,
както и за обезщетения на работодатели през 2020 г. са в размер на 2 727 000
лв., а през 2021- в размер на 9 362 000 лв. Прогнозната стойност за разходите
през 2022 г., поради увеличаване на броя на личния състав е приблизително
37 451 000 лв. Средствата ще бъдат осигурявани в рамките на утвърдените
разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г. и в рамките на
утвърдените тавани на разходите на министерството в средносрочната
бюджетна прогноза.
За изпълнението на проекта на закон не са необходими допълнителни
разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на Министерството на
отбраната за 2020 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет.
С проекта не се предвижда въвеждане на законодателство на ЕС,
поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие.
В изготвената на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните
актове справка е посочено, че проектът на Закон за изменение и допълнение на
ЗРВСРБ не създава нормативни предпоставки за противоречие с разпоредбите
на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и
практиката на Европейския съд по правата на човека.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за
нормативните актове, проектът на Закон за изменение и допълнение на
ЗРВСРБ, мотивите към него, оценката на въздействието, доклад и проект на
решение за одобряване на законопроекта, са публикувани на интернет
страницата на Министерство на отбраната и на Портала за обществени
консултации за 30 дни.
Документите относно проекта на Закон за изменение и допълнение на
ЗРВСРБ 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.
Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 4, т. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
П Р Е Д Л А Г А М:
Министерският съвет да приеме Решение за одобряване на проекта на
Закон за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на
Република България.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА
И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
/П/

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ
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МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА РЕЗЕРВА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С предложения законопроект се прецизират и допълват текстове в
Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, с цел
подобряване на действащите разпоредби. Създава се и възможност за
въвеждане на срочна служба в доброволния резерв, което ще увеличи броя на
подготвените български граждани, за защита на отечеството. По-конкретно
законопроектът предвижда:
1. Изменения в чл. 7 :
1.1. За периода на провеждане на курсовете за подготовка на
гражданите за защита на отечеството от 2015 г. до днес, начална военна
подготовка са преминали 337 български граждани, а в курсове за специална
военна подготовка за нуждите на въоръжените сили едва 27. Министерството
на отбраната все повече отчита затруднения при окомплектоването на
военните и военновременните формирования с подготвени във военно
отношение граждани. Анализите показват, че в рамките на следващите 10 – 15
г. Република България няма да разполага с достатъчно подготвени граждани за
защита на отечеството, придобили статус на запасни, с които да бъдат
окомплектовани военновременните формирования.
1.2. Назрява необходимостта от въвеждане на нови възможности за
доброволна служба във въоръжените сили за българските граждани. В тази
връзка се предлага създаването на „срочна служба в доброволния резерв“,
която да включва период от време (до 6 месеца), през който пълнолетен
български гражданин преминава военна подготовка и изпълнява задачи в
състава на военни формирования от въоръжените сили като резервист. Това
ще спомогне за реализиране на подготовката на по-голям брой български
граждани за защита на отечеството, което съответно ще подобри и
окомплектоването
на
военните
формирования
с
резервисти,
а
военновременните формирования - със запасни.
2. Изменения в чл. 16 и чл. 17, т. 4:
С настоящия законопроект се предлага изменение на посочените
разпоредби, поради обстоятелството, че мобилизация само на резерва не се
извършва. Текстовете са в съответствие със Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) /чл. 19, т. 3, чл. 22, ал. 2,
т. 13, чл. 27, т. 5, чл. 85, ал. 1, т. 2, чл. 123, т. 1, чл. 128, чл. 129/, където
изрично са уредени правоотношенията, свързани с обявяването на обща и
частична мобилизация в цялост, в това число и на резерва.
3. Изменения в чл. 20:
Съгласно чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗРВСРБ областните управители и
кметовете на общини осигуряват оповестяването и доставянето на запасни и
техника-запас, но самите дейности по изпълнение на това задължение не са
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регламентирани в нормативен акт. Целта на изменението е издаване на
подзаконов нормативен акт на компетентния съгласно Конституцията и
ЗРВСРБ орган - Министерския съвет, в който да се определят конкретните
дейности и задачи на посочените органи на държавна и местна власт в
изпълнение на законовата разпоредба.
4. Изменения в чл. 21, ал. 2:
Централно военно окръжие (ЦВО) е структура на пряко подчинение на
министъра на отбраната, второстепенен разпоредител с бюджет към
министъра на отбраната, но не притежава юридическа правосубектност.
Отчитайки изпълнението на мисията, функцията и задачите на ЦВО, както и
организационните му връзки със структури на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия, които са със статут на
юридически лица, както и с общинските и районните администрации, с
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с
Министерство на правосъдието и местата за лишаване от свобода е
целесъобразно да му бъде определен статут на самостоятелно юридическо
лице. Подобен подход ще намали ангажирания за нуждите на ЦВО
административен ресурс от страна на Министерството на отбраната и ще му
даде оперативна самостоятелност.
5. Изменения в чл. 24:
В ЗРВСРБ е предвидена възможност лицата, назначени по
трудово/служебно правоотношение в структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ
да сключват договори за служба в доброволния резерв. Тези служители са част
от структурите на въоръжените сили за военно време и изпълнението на
задачите им като част от тези структури е несъвместимо с изпълнението на
активна служба в доброволния резерв, поради което следва да се въведе
ограничение за назначаването им като доброволни резервисти.
От друга страна определени длъжности за медицински специалисти
(лекари, медицински сестри и други), които са необходими за окомплектоване
на военните контингенти, участващи в мисии и операции извън територията
на страната, не могат да бъдат окомплектовани с необходимите резервисти
поради ограничения в ЗРВСРБ за кандидатстване за служба в доброволния
резерв на български граждани, назначени по трудово/служебно
правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. За осигуряване
попълването на такива длъжности, изискващи медицинско или друго
специално образование при участие в мисии или операции извън територията
на страната, изискването на чл. 24, ал. 1. т. 8 от ЗРВСРБ към кандидатите за
резервисти следва да отпадне.
6. Изменения в чл. 26, чл. 28, чл. 29, чл. 32, чл. 33, чл. 43, чл. 45 и чл.
46:
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6.1. В настоящия момент договорите за служба в доброволния резерв са
тристранни. Те се сключват между министъра на отбраната или оправомощено
от него длъжностно лице, резервиста и неговия работодател/орган по
назначаването. Липсата на съгласие на последния често е пречка за сключване
на този договор, което препятства комплектуването на военните
формирования в мирно и военно време. Отпадането на работодателя като
страна по договора ще бъде компенсирано с въведеното задължение за
уведомяването му за сключения договор от органите по военния отчет, респ. с
осигуряване на обезщетение за времето на отсъствието на резервиста от
работа поради ползване на неплатен служебен отпуск в размер, определен в
акт на министъра на отбраната.
6.2. Предвижда се въвеждане на максимална възраст за сключване на
договор за служба в доброволния резерв, която да бъде не по-малко от две
години до навършване на пределна възраст. Това ще гарантира възможността
за използване на резервиста в рамките поне на две години, което би оправдало
извършената подготовка и разходи за него.
7. Изменения в чл. 40, ал. 1 и чл. 41, ал. 1:
В чл. 40 и чл. 41 на ЗРВСРБ е предвидена възможност резервистите,
сключили 5 годишни договори за служба в доброволния резерв, да бъдат
извикани на активна служба за заместване на отсъстващ военнослужещ или за
временно изпълнение на задълженията на вакантна длъжност на
военнослужещ, само за период от 1 година, което е твърде кратък период и
препятства целесъобразното използване на съществуващия ресурс. С отпадане
на въведеното ограничение от 1 година, ще се преодолее съществуващия
некомплект във въоръжените сили и резервистите ще могат ефективно да се
използват в рамките на сключения от тях договор.
8. Изменения в чл. 36, чл. 47, ал. 2, чл. 51 и чл. 53, ал.5:
След измененията в чл. 212, ал.1 от ЗОВСРБ (изм. – ДВ, бр. 98 от 2018
г., в сила от 1.01.2019 г.) основното месечно възнаграждение на
военнослужещите се определя за длъжност и звание. Това налага
синхронизация на разпоредбите в ЗРВСРБ със ЗОВСРБ относно дължимото на
резервиста възнаграждение, доколкото за времето на активната служба в
доброволния резерв, той има статут на военнослужещ.
9. В Глава трета „а“ „Подготовка на българските граждани за защита на
отечеството“ се създават два раздела, като в първия се обособява обучението
на ученици и студенти за защита на отечеството, а във втория - срочната
служба в доброволния резерв.
9.1. В раздел първи (от чл. 56 до чл. 58) се правят следните изменения:
В настоящия момент в девети и десети клас учениците се обучават за
придобиване на умения, свързани със защитата на родината, с оцеляване при
кризи от военен характер, както и за усвояване на знания за мисиите и
задачите на въоръжените сили. С проекта се въвежда по-гъвкав подход, който

18

да е по-изгоден както от гледна точка на структурирането на учебната
програма, така и с оглед натовареността на учениците. Предвижда се
възможност за обучение за защита на отечеството в рамките на не по-малко от
10 учебни часа от определените в учебните планове часове на класа по време
на гимназиалното образование, като допълнително обучение, извън тези
часове, което би могло да се осъществява и в избираеми учебни часове.
Поради липсата на законово установени изисквания към лицата,
кандидатстващи за придобиване на квалификация „Офицер от резерва“,
същите следва да бъдат предвидени с оглед статута им при завършване на
посочената подготовка, а именно-запасни.
9.2. В раздел втори „Срочна служба в доброволния резерв“ (от чл. 59 до
чл. 59л):
Определят се изискванията, условията и реда за изпълнението на
срочната служба в доброволния резерв. Посочват се трите етапа, които тя ще
включва: начална военна подготовка, специална военна подготовка и
изпълнение на задачи в състава на военни формирования от въоръжените
сили. Определят се изискванията към българските граждани, желаещи да
преминат срочната служба в доброволния резерв, като се предвижда, че
длъжностите ще се обявяват със заповед на министъра на отбраната.
За времето на изпълнение на договора за срочна служба в доброволния
резерв, резервистът ще е със статус на военнослужещ с правата и
задълженията, съответстващи на заеманата длъжност, с изключение на правата
по чл. 224, ал.1, т. 1, чл. 226, чл. 226б, чл. 226в, чл. 226г и чл. 226з, както и на
ограниченията по чл. 182, ал. 1 и чл. 188 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България. Той ще получава основно месечно
възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното му
военно звание. Резервистът ще има право на неплатен служебен отпуск от
работодателя/органа по назначаването по чл. 158 от Кодекса на труда, чл. 62,
ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Закона за държавния служител или чл. 332, ал. 2 и 3 от
Закона за съдебната власт, за което се предвиждат съответните допълнения и в
специалните закони, по аналогия с изпълнението на активната служба в
доброволния резерв.
Ограничава се възможността по време на изпълнението на срочната
служба в доброволния резерв, трудовото или служебното правоотношение с
резервиста да бъде прекратявано от страна на работодателя/органа по
назначаването, освен при закриване на предприятието по чл.328, ал.1, т.1 от
КТ или при закриване на администрацията по чл. 106, ал.1, т. 1 от Закона за
държавния служител.
Създава се възможност за приемане без конкурс на военна служба на
български гражданин, преминал срочна служба в доброволния резерв, ако
отговаря на изискванията за приемане по чл. 141, ал. 1, чл. 182, ал.1 и 188 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и на
служба в доброволния резерв, ако отговаря на изискванията за приемане по чл.
24 от ЗРВСРБ.
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10. Изменение на чл. 61 и чл. 79:
Следва да се определи и пределна възраст за служителите в
структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ като запасни и военноотчетни лица.
След анализ на възможностите за комплектуване на военновременните
формирования с тази категория запасни и като се взе предвид техния малък
брой и специфична подготовка, се предлага, пределната възраст за служба в
запаса и като военноотчетни лица да бъде 63 години.
11. Изменения в чл. 81, чл. 83, чл. 85 и създаването на нов чл. 84а:
Подобрява се дейността по водене на военния отчет на българските
граждани от ЦВО, като се определят допълнително необходими данни
(преминаване на службата, здравен статус и акт за смърт) и се конкретизират
структурите, които реално осигуряват част от необходимите данни.
Не е целесъобразно на всички лица по чл. 61, ал. 1 т. 4 от ЗРВСРБ да се
изготвят военноотчетни документи. Тези лица се водят в електронен регистър
и само при даване на мобилизационно назначение им се обявява военно звание
и им се изготвят военноотчетни документи.
Независимо, че завеждането на военен отчет е служебно, българските
граждани със статус на запасни и собствениците на техника-запас трябва да са
информирани, че се водят на военен отчет и имат задължения по ЗРВСРБ.
12. В преходните и заключителни разпоредби се създава възможност за
български гражданин, завършил начална военна подготовка при условията и
по реда на чл. 59 от ЗРВСРБ в редакцията му до влизането в сила на този
закон, да сключи договор за служба в доброволния резерв само за втория и
трети етап по чл. 59а от проектозакона.
Във връзка с въвеждането на срочна служба в доброволния резерв и
предвиденото право на неплатен служебен отпуск на резервиста от
работодателя/органа по назначаването се правят и съответните промени в
Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за съдебната власт.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния
бюджет.
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Становище на
администрацията на Министерския съвет
Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове

Проект на акт:

Вид оценка:

Частична

В отговор на №:
Институция:

Единствено съгласуване
12.07.2019
20-26-90/09.07.2019 г.
Министерство на отбраната

проект на Постановление на Министерския съвет
за изменение и допълнение на Закона за Становище по ред:
резерва на въоръжените сили на Република Дата:
България

Диспозитив: Съгласува с препоръки
Основание:

I.


Чл. 30б, ал.3, т. 2, б. „а“

от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация

Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:



Предлагаме съдържанието на раздела да се прецизира, с цел информацията, отнасяща се до
други раздели (например Раздели 4,5,6) да бъде включена единствено към тях;
Предлагаме да се допълни изложението на проблем 2 „Централно военно окръжие“, като се
посочат конкретни затруднения в дейността, произтичащи от статута му.

II.

Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“:

Предвид описанието на проблема за подготовката на гражданите за защита и предложеното решение,
отнасящо се за учениците, предлагаме като заинтересована страна да бъде включено и
Министерството на образованието и науката.

III.


IV.

Относно раздел 4 „Варианти на действие“:
Предлагаме изложението на „Вариант за действие“ да се допълни с информация относно
предложените промени за решаване на идентифицираните в Раздел 1 проблеми, например:
o Прогнозна стойност на необходимия бюджет за обезпечаване на проблем 1
„Подготовка на български граждани“. Произход на бюджета (например от текущия
бюджет на МО или допълнителен);
o Прогнозна стойност и източник на необходимия бюджет за обезпечаване работата на
Централно военно окръжие като самостоятелно юридическо лице. Произход на
бюджета (например от текущия бюджет на МО или допълнителен);
o Посочване на дейностите и задачите на органите на държавна и местна власт, във
връзка с оповестяването и доставянето на запасни и техника-запас;
o Прогнозна стойност и източник на необходимия бюджет за изплащане на обезщетение
на работодателите, чийто работник отсъства поради служба в доброволния резерв.
Произход на бюджета (например от текущия бюджет на МО или допълнителен).

Относно раздел 7 „Потенциални рискове“:

Предвид изложението на Раздел 5 „Негативни въздействия“ предлагаме съдържанието на раздела да
се допълни с възможни рискове от реализирането на негативните въздействия.

V.

Относно раздел 10 „Как въздейства актът върху микро-, малките и
средните предприятия (МСП)?“:

Предвид предложената промяна за решаване на идентифицирания в Раздел 1 проблем 6 (тристранни
договорни отношения), предлагаме този раздел да се допълни с анализ на ефекта за МСП от
промените.

VI.

Относно раздел 12 „Обществени консултации“:

Във връзка с Въпрос 3 предлагаме в Раздел 4 да бъде включена информация за предложението, като
бъде обвързано с идентифицираните проблеми и поставените цели.
София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа: 02/ 940-29-99, факс: 02/ 981-81-70

* Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна
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.
** При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация се съпоставят кръга от въпроси проблеми и решения, разгледани в
оценката на въздействието и кръга от въпроси, засегнати обхвата на нормативната намеса в
проекта на акт.
*** На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация 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.

ЗА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“
/П/
/ВАНЯ НОВАКОВА/
(съгласно заповед № Н-1032/04.07.2019 г.)
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ПРОЕКТ!
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ
№……….
oт ………….2019 г.
ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ
На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т
Р Е Ш И:
1. Одобрява проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за резерва на
въоръжените сили на Република България.
2. Предлага на Народното събрание да разгледа и да приеме законопроекта по т. 1.
3. Министърът на отбраната да представи законопроекта по т. 1 в Народното
събрание.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
БОЙКО БОРИСОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ВЕСЕЛИН ДАКОВ

21

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО*
* Приложете към формуляра допълнителна информация
Институция:
Нормативен акт:
Министерство на отбраната
Закон за изменение и допълнение на Закона за
резерва на въоръжените сили на Република
България
За включване в оперативната програма на Дата: 28.06.2019 г.
Министерския съвет за периода:
второто полугодие на 2019 г.
Контакт за въпроси: полковник Станчо Кайков – Телефон: 02 92 21001
заместник-директор на дирекция „Управление на
човешките
ресурси в отбраната“,
имейл:
s.kaykov@mod.bg
1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите,
които оправдават нормативната промяна.
Подготовката на гражданите за защита на отечеството и обществените отношения, свързани с
ръководството, състава, подготовката, използването, отчета и службата в резерва на въоръжените сили на
Република България се регламентират със Закона за резерва на въоръжените сили на Р България
(ЗРВСРБ).
1. За периода на провеждане на курсовете за военна подготовка на българските гражданите за
защита на отечеството от 2015 г. до днес, начална военна подготовка са преминали 337 български
граждани, а в курсове за специална военна подготовка за нуждите на въоръжените сили едва 27.
Министерството на отбраната все повече отчита затруднения при окомплектоването на военните и
военновременните формирования с подготвени във военно отношение граждани. Анализите показват, че
в рамките на следващите 10 – 15 г. Република България няма да разполага с достатъчно подготвени
граждани за защита на отечеството в изпълнение на чл. 59 от Конституцията на Република България,
придобили статус на запасни, с които да бъдат окомплектовани военновременните формирования.
2. Обучението на учениците в рамките на девети и десети клас от средното им образование,
както и провеждането на отделни курсове по начална и специална военна подготовка на студенти от
висшите граждански училища за придобиване на квалификация „Офицер от резерва“, се оказва
ресурсоемка дейност, с ниска ефективност.
3. Централно военно окръжие (ЦВО) е структура на пряко подчинение на министъра на
отбраната, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната, но не притежава
юридическа правосубектност. Това създава затруднения в дейността на ЦВО, тъй като препятства
възможността да му бъдат предоставени в управление имоти като самостоятелно ведомство по реда на
Закона за държавната собственост, както и да бъде самостоятелен възложител по реда на Закона за
обществените поръчки за удовлетворяване на нуждите му.
4. Съгласно чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗРВСРБ областните управители и кметовете на общини
осигуряват оповестяването и доставянето на запасни и техника-запас, но самите дейности по изпълнение
на тази задача не са регламентирани в нормативен акт.
5. Среща се затруднение при осигуряване на личен състав с медицинско образование за
попълване на длъжности за контингенти, мисии или операции извън територията на страната, в т.ч. и чрез
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заемането им от доброволни резервисти.
6. В ЗРВСРБ е предвидена възможност и лицата, назначени по трудово/служебно
правоотношение в структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ да сключват договори за служба в доброволния
резерв. Тези служители обаче са част от структурите на въоръжените сили за военно време и
изпълнението на задачите им като част от тези структури е несъвместимо с изпълнението на активна
служба в доброволния резерв. Това са хора с военна подготовка, чието използване като запасни и
военноотчетни лица следва да бъде точно регламентирано с нарочно определяне на пределната възраст за
тях.
7. В разпоредбите, регламентиращи изискванията към кандидатите за служба в доброволния
резерв, не е предвидено ограничение във възрастта на кандидатите, но същото е наложително с оглед
ефективното им използване преди навършване на пределна възраст.
8. Разпоредбите на чл. 40 и чл. 41 на ЗРВСРБ предвиждат възможност резервистите, сключили 5
годишни договори за служба в доброволния резерв, да бъдат извикани на активна служба за заместване на
отсъстващ военнослужещ или за временно изпълнение на задълженията на вакантна длъжност на
военнослужещ само за период от 1 година, което е твърде кратък период и препятства целесъобразното
използване на съществуващия ресурс.
9. В настоящия момент договорите за служба в доброволния резерв са тристранни. Те се
сключват между министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице, резервиста и
неговия работодател/орган по назначаването. Липсата на съгласие на последния, често е пречка за
сключване на този договор, което препятства комплектуването на военните формирования в мирно и
военно време.
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. Подготовка на български граждани за защита на отечеството се извършва съгласно
разпоредбите на ЗРВСРБ на доброволен принцип. Обучението на българските граждани в курсове по
начална и/или специална военна подготовка, включително и такива във висшите граждански училища, не
се признава за трудов и осигурителен стаж. Повечето от обучаемите не са здравно осигурени за
посочения период от време (с изключение на студентите и работещите) и не получават финансови
компенсации за своето участие в курсовете, което е демотивиращо за тях и обяснява малкия брой
български граждани, преминали такава подготовка.
2. В ЗРВСРБ обучението на учениците за защита на отечеството е ограничено само в рамките на
девети и десети клас, което се явява твърде кратко в рамките на средното им образование, а
същевременно натоварващо за учениците от тези класове и изисква по-гъвкав подход по планирането и
осъществяването му.
3. Със ЗРВСРБ следва да се определи статутът на ЦВО като юридическо лице на бюджетна
издръжка, което да способства за облекчаване изпълнението на дейностите и задачите, възложени му с
този закон. Подобен подход ще намали ангажирания за целта административен ресурс от страна на
Министерството на отбраната и ще даде оперативна самостоятелност на ЦВО и неговите структури.
Отчитайки изпълнението на мисията, функцията и задачите ЦВО, както и организационните му връзки
със структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (БА), които са със
статут на юридически лица, както и с общинските и районни администрации, с Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, с Министерство на правосъдието и местата за лишаване от
свобода, определянето му като самостоятелно юридическо лице се очертава като необходима стъпка.
4. С цел осигуряване изпълнението на възложеното със ЗРВСРБ задължение на областните
управители и кметовете на общини по оповестяването и доставянето на запасни и техника-запас, следва
да бъде издаден акт на компетентния съгласно Конституцията и ЗРВСРБ орган - Министерския съвет, в
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който да се определят конкретните дейности и задачи на посочените органи на държавна и местна власт в
изпълнение на законовата разпоредба.
5. Длъжности за медицински специалисти (лекари, медицински сестри и други), които са
необходими за окомплектоване на военните контингенти, участващи в мисии и операции извън
територията на страната, не могат да бъдат окомплектовани с необходимите резервисти поради
ограничения в ЗРВСРБ за кандидатстване за служба в доброволния резерв на български граждани,
назначени по трудово/служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
6. С отпадане на възможността за сключване на договори за доброволния резерв с лица,
назначени по трудово/служебно правоотношение в структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ ще се обезпечи
реалното изпълнение на изпълняваните от тях дейности в съответните военновременни структури на
въоръжените сили.
За тези служители в структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ като запасни и военноотчетни лица
следва да се определи пределна възраст, аналогична на тази на офицерите с висши офицерски звания
поради техния малък брой и специфична подготовка.
7. Въвеждането на максимална възраст за сключване на договор за служба в доброволния
резерв, която да бъде не по-малко от две години до навършване на пределна възраст, ще гарантира
възможността за използване на резервиста в рамките поне на две години, което и би оправдало
извършената подготовка и разходи за него.
8. Отпадането на
въведеното ограничение от 1 година за заместване на отсъстващ
военнослужещ или за временно изпълнение на задълженията на вакантна длъжност на военнослужещ от
резервист, ще спомогне за преодоляването на съществуващия некомплект от военнослужещи във
въоръжените сили и изпълнение на възложените им задачи.
9. Попълването на вакантните места за резервисти във въоръжените сили изисква предприемане
на такива мерки, включително законодателни, които да доведат до увеличаване на броя на желаещите за
служба в доброволния резерв и отстраняване на съществуващите пречки. Обстоятелството, че за времето
на отсъствието на резервиста от работа работодателят му получава обезщетение, както и предвиденото
уведомяване за отсъствието на неговия работник/служител, гарантира защитата на работодателския му
интерес и прави ненужно съществуването му като страна по договора за служба в доброволния резерв,
поради което се предлага въвеждането на двустранни договори - между министъра на отбраната или
оправомощено от него длъжностно лице и резервиста.
1.3. Посочете дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или анализи за
изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
В изготвените анализи, отчети и доклади за дейностите по комплектуване на военните и
военновременните формирования с резервисти и запасни, и воденето на военния отчет се посочва
необходимостта от промяна на нормативната уредба за решаване на проблемите, посочени в т. 1.1 и 1.2.
Основните изводи от тях са следните:
- затруднено е окомплектоването на военните формирования с резервисти и военновременните
формирования със запасни;
- малкият брой български граждани, преминали подготовка за защита на отечеството на
доброволен принцип, не може да осигури ресурс от запасни, необходим за окомплектоване на
военновременните формирования;
- за увеличаване на възможността за попълване на резерва и запаса на въоръжените сили,
подобряване на мобилизационните способности на страната и повишаване на готовността на
въоръжените сили за защита на отечеството е необходимо въвеждане на срочна служба в доброволния
резерв;
- при получаване на статут на юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на
отбраната, ЦВО ще подобри своята ежедневна дейност и взаимодействието между него, другите
структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, както и външни ведомства;
- необходимо е срокът от 1 година, през който резервист на активната служба има право да
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замества отсъстващ военнослужещ или временно да изпълнява задълженията на вакантна длъжност на
военнослужещ да се удължи или премахне;
- за осигуряване попълването на длъжности, изискващи медицинско образование при участие в
мисии или операции извън територията на страната, следва за периода на подготовката и участието в
мисията или операцията, за кандидатите за резервисти да отпадне изискването на чл. 24, ал. 1. т. 8 от
ЗРВСРБ.
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. Подобряване окомплектоването на военновременните формирования, чрез:
1.1. Въвеждане на срочна служба в доброволния резерв с продължителност до 6 месеца, чрез
която ще се окомплектоват военните формирования с резервисти и военновременните формирования със
запасни. За преодоляване на посоченото се предлага замяна на досегашните форми на провеждане на
начална и специална военна подготовка на българските граждани чрез участие в курсове със създаване на
законова регламентация на нов вид служба в доброволния резерв, а именно: срочна служба, на
доброволен принцип, която да обхваща период от време до 6 месеца, през който пълнолетен български
гражданин преминава начална и специална военна подготовка и изпълнява задачи в състава на военни
формирования от въоръжените сили като резервист. Изискванията към кандидатите, условията за
сключване, изпълнение и прекратяване на договора, правата и задълженията на страните по него следва
да се посочат в закона, а редът за преминаване на срочната служба - да се определи с правилника за
прилагане на закона. За периода на изпълнение на срочната служба в доброволния резерв българският
гражданин ще има статут на военнослужещ с възнаграждение, съответстващо на заеманата длъжност и
присвоеното му военно звание. За времето на отсъствието му от работа (в случай, че е налице трудово или
служебно правоотношение) се предвижда ползване на неплатен отпуск, в т.ч. деня за отиването и
връщането, по аналогия на регламентацията на активната служба в доброволния резерв. Финансовото
осигуряване на срочната служба в доброволния резерв ще бъде изцяло за сметка на бюджета на
Министерството на отбраната.
1.2. Регламентиране на възможността за въвеждане на обучение в рамките на не по-малко от 10
учебни часа от определените в учебните планове часове на класа по време на гимназиалното образование,
като допълнително обучение, извън тези часове, би могло да се осъществява в избираеми учебни часове.
1.3. Регламентиране в подзаконов нормативен акт на Министерския съвет дейностите на
областните управители и кметовете на общини по осигуряване оповестяването и доставянето на запасни и
техника-запас, свързани с мобилизационното развръщане на военновременните формирования от
въоръжените сили.
1.4. Регламентиране на пределната възраст за служба в запаса на лицата, прекратили служебните
си правоотношения със структури по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ.
2. Подобряване на окомплектоването на военните формирования с резервисти, чрез:
2.1. Подготовка на българските граждани за защита на отечеството, регламентирана със
ЗРВСРБ, и постигната чрез:
- въвеждане на срочната служба в доброволния резерв;
- регламентиране осигуряването на неплатен служебен отпуск и защита от прекратяване на
трудовото или служебното правоотношение на българските граждани, изпълняващи срочна служба в
доброволния резерв от страна на работодателя/органа по назначаването им;
- удължаване срока на активна служба на резервист, извикан за заместване на отсъстващ
военнослужещ или за временно изпълнение на задълженията на вакантна длъжност на военнослужещ;
- осигуряване на възможност за попълване на длъжности, изискващи медицинско образование в
контингентите, участващи в мисии или операции извън територията на страната;
- прекратяване възможността за сключване на договори за доброволния резерв с лица, назначени
по трудово/служебно правоотношение, в структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ;
- въвеждане на ограничение във възрастта на кандидатите за служба в доброволния резерв;
- отпадане на работодателя като страна от договора за приемане на служба в доброволния
резерв.
2.2. Подобряване на дейностите по прилагането на ЗРВСРБ, чрез:
- промяна статута на Централно военно окръжие, като юридическо лице на бюджетна издръжка
към министъра на отбраната;
- даване възможност на български граждани, назначени по трудово/служебно правоотношение в
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Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия, да кандидатстват за служба в доброволния резерв за срока на участие в мисия или
операция извън територията на страната.
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. Министерството на отбраната.
2. Министерството на образованието и науката.
3. Военните формирования/структури от въоръжените сили, които имат в състава си длъжности
от доброволния резерв, длъжности за срочна служба в доброволния резерв или задължения по ЗРВСРБ.
4. Работодателите/органите по назначаване, чиито служители са сключили договор за служба в
доброволния резерв или за срочна служба в доброволния резерв.
5. Българските граждани, сключили договори за служба в доброволния резерв или за срочна
служба в доброволния резерв.
6. Българските граждани, работещи в структурите по чл.50 ал. 2 от ЗОВСРБ.
7. Гражданите на Република България в етапите на гимназиалното им образование.
Косвени заинтересовани страни:
1. Малките и средните предприятия.
2. Училищата осъществяващи гимназиално обучение.
4. Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и не регулаторни
възможни варианти на действие от страна на държавата, включително и варианта „без намеса“.

Възможните варианти са два:
1. Вариант на действие „без намеса”
При разглеждане на вариант „без намеса” негативните влияния на дефинираните проблеми,
посочени в т. 1.1 и т. 1.2, ще се задълбочават, а именно:
1. Ако не се въведе нова форма за подготовка на българските граждани за защита на отечеството
в изпълнение на конституционните разпоредби, в бъдещ период от време (след 10 г.) въоръжените сили, в
частност и Република България в цялост, няма да разполагат с подготвени български граждани, които да
бъдат използвани за окомплектоване на военновременните формирования.
2. Обучението на учениците в рамките на средното им образование при запазване на сегашната
организация и ред и на студентите във висшите училища чрез участие в курсове ще остане неефективно,
нежелано и налагащо нецелесъобразно голям разход на бюджетни средства.
3. Ако ЦВО остане без правосубектност, Министерството на отбраната следва да продължи да
заделя административен ресурс за обезпечаване дейностите, свързани с управлението на имотите,
ползвани от ЦВО и териториалните му структури, както и по възлагането на обществените поръчки за
обезпечаване на дейността му.
4. При липса на подзаконова регламентация на дейностите и задачите на областните управители
и кметовете на общините в изпълнение на чл. 20, ал.1, т.1 от ЗРВСРБ, същите ще останат неясни или не
изпълнени в необходимия обем.
5. Ако не се отмени забраната в ЗРВСРБ за кандидатстване за служба в доброволния резерв на
български граждани, назначени по трудово/служебно правоотношение в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, все по-трудно ще се
осигурява попълването на длъжности, изискващи медицинско или друго специално образование в
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контингентите, участващи в мисии или операции извън територията на страната.
6. При запазване на възможността за сключване на договори за доброволния резерв с лица,
назначени по трудово/служебно правоотношение в структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ, същите няма
да може да изпълняват функциите си в съответните военновременни структури на въоръжените сили,
назначени по основно правоотношение.
Ако не се определи нарочна пределна възраст за служителите в структурите по чл. 50, ал. 2 от
ЗОВСРБ като запасни и военноотчетни лица, същата ще следва да се прилага по аналогия, като за
останалите категории запасни и военноотчетни лица.
7. При липсата на ограничение на възрастта за прием на служба в доброволния резерв се запазва
възможността да се приемат лица на възраст близка до пределната, което прави неефективен сключения с
тях договор.
8. Ако се запази ограничението, доброволните резервисти да заместват отсъстващ
военнослужещ или да изпълняват вакантна длъжност само за срок от 1 година, същите не могат да се
използват ефективно в рамките на сключения с тях 5-годишен договор.
9. При запазване на работодателя/органа по назначаване като страна по договора за служба в
доброволния резерв, ще продължи тенденцията за отпадане на потенциални кандидати за такава служба,
поради несъгласие на основния им работодател.
2.Вариант за действие „Приемане на Закон за изменение и допълнение на ЗРВСРБ и на
други закони”.
При този вариант с приемането на изменения в ЗРВСРБ и в други закони ще се осигури
изпълнението на следните цели:
1. С въвеждането на срочна служба в доброволния резерв ще се осъществи изпълнение на
конституционното задължение за подготовката на българските граждани за защита на отечеството чрез
повишаване на атрактивността й, а оттам и попълване на запаса с подготвен личен състав. Ще се
регламентира и осигуряване на обезщетение за работодателя, чийто работник е в неплатен служебен
отпуск при изпълнение на активна служба или срочна служба в доброволния резерв в размер, който ще се
определя с акт на министъра на отбраната.
При въвеждане на срочна служба в доброволния резерв, се предвиждат разходи за издръжка и
подготовка на личен състав през 2020 г. в рамките на 2 212 000 лв., през 2021 г. в рамките на 8 847 000 лв.
За обезщетения на работодателите се предвиждат съответно за 2020 г. – 121 000 лв. и за 2021 г. – 515 000
лв.
2. С отпадането на въведените в действащите разпоредби на ЗРВСРБ ограничения за провеждане
на обучението на учениците за защита на отечеството в рамките на гимназиалното им образование, ще се
осигури по-гъвкав подход по планирането и осъществяването на това обучение.
3. С предоставянето статут на самостоятелно юридическо лице, ЦВО ще разполага с по-голяма
самостоятелност и оперативност при изпълнение на задачите си. Квотата от финансови средства за
Централно военно окръжие ще се определя в рамките на бюджета на Министерството на отбраната за
съответния програмен период, както и досега, тъй като и в настоящия момент ЦВО е второстепенен
разпоредител с бюджет към министъра на отбраната, съгласно ПМС № 174 от 2009 г.
4. С нормативното определяне на необходимите задачи и дейности на областните управители и
кметовете на общините, свързани оповестяването и доставянето на запасни и техника-запас, нормата на
чл.20, ал.1, т.1 от ЗРВСРБ ще намери същинската си реализация.
5. Ако се даде право на служителите, назначени по трудово/служебно правоотношение в
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия, да кандидатстват за служба в доброволния резерв за срока на участие в мисия или
операция извън територията на страната, ще има възможност за тези длъжности да кандидатстват
медицински специалисти от ВМА и специалисти от други структури, което ще спомогне за
комплектуването на контингентите.
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6. С прекратяване възможността лица, назначени по трудово/служебно правоотношение в
структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ, да сключват договори за служба в доброволния резерв и с
въвеждане на пределната възраст за служба в запаса и за водене на военен отчет на лицата, прекратили
служебните си правоотношения със структури по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ ще се даде възможност за
реалното и пълноценно използване на посочените лица във военновременните формирования на
въоръжените сили според тяхната специфична подготовка.
7. С въвеждане на ограничение на възрастта за прием на служба в доброволния резерв ще се
осигури максималното използване на приетите на служба лица до навършването им на пределна възраст.
8. С удължаване срока, през който резервист, извикан на активна служба, има право да замества
отсъстващ или временно да изпълнява задълженията на вакантна длъжност на военнослужещ, същият ще
може да се използва ефективно в рамките на сключения договор.
9. С отпадане на работодателя като страна от договора за приемане на служба в доброволния
резерв, ще се осигури по-висока активност и желание на българските граждани да сключват договори за
служба в доброволния резерв. Това ще осигури подготвени кадри за попълване на мирновременните и
военновременните формирования на въоръжените сили. От друга страна интересът на работодателите
няма да бъде накърнен, тъй като се предвижда изплащане на обезщетение при условия и по ред,
предвидени в закона.
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.
При вариант 1 „без намеса”:
1. Ако не се въведе нова форма за подготовка на българските граждани за защита на
отечеството, поради липсата на мотивиращи фактори за българските граждани да участват в курсове по
военна подготовка за защита на отечеството на доброволен принцип, окомплектоването на военните и
военновременните формирования ще става все по-затруднено и въоръжените сили няма да разполагат с
необходимия брой запасни и лица, които да се водят на военен отчет.
2. Без изменение в организацията на обучението на учениците за защита на отечеството, то ще
остане неефективно и ресурсоемко.
3. Без промяна на правосубектността на ЦВО, ще продължи разходването на административен
капацитет от страна на Министерството на отбраната за нуждите на второстепенния му разпоредител с
бюджет.
4. Без нормативно определяне на конкретните ангажименти на областните управители и
кметовете на общини по оповестяването и доставянето на запасни и техника-запас, разпоредбата на чл.
20, ал.1, т.1 от ЗРВСРБ ще остане неизпълнена.
5. Без изменение на ЗРВСРБ, с което да отпаднат ограниченията за кандидатстване за служба в
доброволния резерв на български граждани, назначени по трудово/служебно правоотношение в
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия, няма да може за тези длъжности да кандидатстват подготвени специалисти и
военните контингенти няма да могат своевременно да бъдат окомплектовани с необходимите
резервисти.
6. Без изменение в ЗРВСРБ относно правото лицата, назначени по трудово/служебно
правоотношение в структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ да сключват договори за служба в доброволния
резерв, тези лица няма да могат да се използват съобразно подготовката им в съответните
военновременни структури на въоръжените сили. Без въвеждане на нарочна пределна възраст за тях,
като запасни и военноотчетни лица, за тях ще се прилага по аналогия възрастта за останалите категории
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запасни без да се отразява спецификата на подготовката им.
7. Без въвеждане на ограничение във възрастта на кандидатите за служба в доброволния
резерв, ще продължи наемането на лица на възраст близка до пределната, което прави неефективно
използването им.
8. Без изменение в закона, резервистите, сключили 5 годишни договори за служба в
доброволния резерв, може да бъдат извикани на активна служба за заместване на отсъстващ
военнослужещ или за временно изпълнение на задълженията на вакантна длъжност на военнослужещ
само за период от 1 година, което препятства целесъобразното им използване.
9. Без изменение в закона, договорите за служба в доброволния резерв ще останат тристранни
със страна работодателя/органа по назначаването на резервиста, поради което при противопоставяне от
негова страна, ще е налице пречка за сключване на този договор, а оттам и невъзможност за
комплектуването на военните формирования в мирно и военно време.
2. Вариант за действие „Приемане на Закон за изменение и допълнение на ЗРВСРБ и други
закони”:
1. Не се очакват негативни въздействия. С въвеждането на новия вид срочна служба в
доброволния резерв ще се реализира в пълнота възможността за изпълнение от страна на българските
граждани конституционно въведеното задължение за защита на отечеството, като се отчитат техните и
интересите на въоръжените сили. Въздействие върху държавния бюджет ще има през 2022 г., поради
увеличаване броя на личния състав с което ще се завишат разходите, както и средствата за изплащане на
обезщетения на потенциалните работодатели на назначените резервисти. Прогнозната стойност на тези
разходи е около
37 451 000 лв. за 2022 г., като източник за необходимите средства ще бъде бюджета
на Министерството на отбраната.
2. Не се очакват негативни въздействия. С предлаганите изменения в законодателството ще се
създаде възможност за по-добро и съобразено с интересите на учениците и учебната програма обучение
за защита на отечеството, в т.ч. и чрез осъществяването му в избираеми учебни часове.
3. Не се очакват негативни въздействия от предоставяне на правосубектност на ЦВО. Промяната
не предполага въздействие върху държавния бюджет, както и няма очаквания за негативни
икономически, социални, екологични и други негативни въздействия, тъй като и в настоящия момент
ЦВО е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната и за него се планират
необходимите средства за изпълнение на дейността му.
4. Не се очакват негативни въздействия с нормативната регламентация на дейностите и
задачите, свързани със законовото задължение на областните управители и кметовете на общини по
оповестяването и доставянето на запасни и техника-запас. Промяната не предполага въздействие върху
държавния бюджет, както и няма очаквания за негативни икономически, социални, екологични и други
негативни въздействия, тъй като само ще бъдат конкретизирани необходимите за изпълнение задачи с
оглед тяхната логическа последователност и пълнота на изпълнението.
5. Не се очакват негативни въздействия. Промяната не предполага въздействие върху
държавния бюджет, както и няма очаквания за негативни икономически, социални, екологични и други
негативни въздействия.
6. Не се очакват негативни въздействия. Промяната не предполага въздействие върху
държавния бюджет, както и няма очаквания за негативни икономически, социални, екологични и други
негативни въздействия.
7. Не се очакват негативни въздействия. Промяната не предполага въздействие върху
държавния бюджет, както и няма очаквания за негативни икономически, социални, екологични и други
негативни въздействия.
8. Не се очакват негативни въздействия върху държавния бюджет, както и други негативни
икономически и социални въздействия, тъй като в рамките на сключения договор за служба в
доброволния резерв ще се осигури възможност за пълноценното използване на резервистите.
9. Очакваното негативно въздействие при работодателите и органите по назначаването е
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свързано с нежеланието за осигуряване на неплатен служебен отпуск на служителите им, изявили
желание за изпълнение на служба в доброволния резерв, в т.ч. и срочна служба. Същото обаче би се
компенсирало с въведената възможност за изплащане на обезщетение, определено в акт на министъра
на отбраната.
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.
При вариант 1 „без намеса”:
Като цяло този вариант на действие по всеки един от поставените въпроси ще има негативно
въздействие за отбранителните способности, както на въоръжените сили, така и на страната.
При вариант 2 „Приемане на Закон за изменение и допълнение на ЗРВСРБ и на други
закони”:
Значимите потенциални ползи на този вариант на действие са, както следва:
1. Въвеждането на срочна служба в доброволния резерв ще увеличи броя на българските
граждани, подготвени за защита на отечеството. С осигуряването на възнаграждение, здравно и социално
осигуряване, неплатен служебен отпуск и защита от прекратяване на съществуващо трудово или
служебно правоотношение на българските граждани при изпълнение на договора за срочна служба в
доброволния резерв, ще повиши интереса и ангажираността на тези български граждани към
подготовката за защита на отечество. Това ще увеличи възможността за попълване на резерва и запаса на
въоръжените сили.
2. Ще се подобри организацията на обучението за защита на отечеството на учениците по време
на гимназиалното образование, съобразено с учебната им програма и натовареност.
3. Ще се даде оперативна самостоятелност на ЦВО като самостоятелно юридическо лице.
4. Ще се повишат способностите за оповестяване, осигуряване и доставяне на запасни и
техника-запас за военните формирования и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ.
5. Ще се увеличат способностите на въоръжените сили за изпълнение на функциите и задачите
им в операции и мисии извън територията на страната.
6. Ще се подобрят мобилизационните способности на страната и ще се повиши готовността на
въоръжените сили за защита на отечеството чрез използване ефективно на служителите от структурите по
чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ съобразно специфичната им подготовка.
7. Ще се използват ефективно за срока на договора доброволните резервисти чрез въвеждане на
максимална възраст за прием на служба в доброволния резерв.
8. Ще се подобри окомплектоването на военните формирования, чрез назначаването на вакантни
длъжности на резервисти, извикани на активна служба за период по-дълъг от 1 година, през който те ще
получават основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното
военно звание.
9. С отпадане на работодателя като страна по договора за служба в доброволния резерв ще се
създаде възможност за по-добро окомплектоване на вакантните длъжности. Това е пряко свързано с
осигуряването на обезщетение на работодателя, в случаите когато следва да осигури неплатен служебен
отпуск на негов работник или служител, сключил договор за служба в доброволния резерв.
7. Потенциални рискове: Посочете възможните рискове от приемането на
промяна, включително възникване на съдебни спорове.

нормативната

Единственият възможен риск от всички направени предложения е свързан с работещите
български граждани и нежеланието на работодателите им да им осигурят неплатен отпуск за изпълнение
на активна служба в доброволния резерв или срочна служба в доброволния резерв.
Не са идентифицирани други възможни конкретни рискове от приемане на измененията и
допълненията в Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.
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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
Осигуряването на неплатен служебен отпуск на лицата, извикани на активна служба в
доброволния резерв или на срочна служба в доброволния резерв, би създало затруднения в някои случаи
на производствения процес и съответно може да затрудни конкурентоспособността на малките и средни
предприятия. За отстраняване на посочения проблем се предвижда заплащане на обезщетение на
работодателя, с което същият ще има възможност да назначи заместник на отсъстващия работник или
служител и по този начин ще се минимизират вредните последици от отсъствието.
11. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието:
☐ Да
☒ Не
12. 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: Одобрява ли се въвеждането на срочна служба в доброволния резерв за подготовката на българските
граждани за защита на отечеството?
В2: Достатъчен ли е периода от 6 (шест) месеца за получаване на необходимата военна подготовка за
защита на отечеството?
В3: Ще се подобри ли работата и изпълнението на поставените задачи на ЦВО вследствие предоставянето
на статут на самостоятелно юридическо лице?
В4: Ще се подобри ли организацията и качеството на работа на въоръжените сили и готовността за
мобилизация, вследствие предлаганите промени в частта на доброволния резерв и задачите на
областните управители и кметовете на общините?
В5: Ще се повиши ли атрактивността на службата в доброволния резерв и броя на кандидатите за нея,
вследствие отпадането на работодателя като страна от договора за приемане на служба в доброволния
резерв?
Проектът на закон ще се съгласува със заинтересованите министерства и ведомства по реда на
чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на
Република България, ще бъде публикуван за 30 дни на Портала за обществени консултации и на интернет
страницата на Министерството на отбраната. Справката за отразените становища ще бъде публикувана на
Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на отбраната.
12. Подпис на отговорното лице:
Име и длъжност:
Людмил Михайлов
директор на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“
Дата: ___.___.2019 г.
Подпис: /
П
/
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