
Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А    Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я  

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

 
П Р О Е К Т !  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № ………… 

 

от ………….. ……….. 2020 година 

 

 

За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с 

Постановление на Министерския съвет № 46 от 2010 г.  (обн., ДВ, бр. 25 от 

2010 г., изм. и доп., бр. 63 от 2010 г., бр. 53, бр. 63, бр. 68 от 2011 г.,  , изм. и 

доп., бр. 36, бр. 54, бр. 92, бр. 99 от 2012 г., бр. 48 от 2013 г., бр. 37, бр. 77 от 

2014 г., бр. 40 от 2015 г., изм., бр. 27 от 2016 г., из. и доп. бр. 8, бр. 74 от 2017 г., 

изм., бр. 107 от 2018 г., изм. и доп. бр. 21 и бр. 51 от 2019 г.) 

  

 

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

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И :  

 

 

§ 1. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1, изр. второ след думите „Съвместното командване на силите“ 

се поставя запетая и се добавя „Съвместното командване на специалните 

операции“; 

2. В ал. 4 думите „Съвместното командване на силите и видовете 

въоръжени сили“ се заменят със „Съвместното командване на силите, видовете 

въоръжени сили и Съвместното командване на специалните операции“. 

 

§ 2. В чл. 71д се правят следните изменения и допълнения:  

1. В ал.1 след думите „служба „Военна информация““ се поставя запетая 

и се добавя  „за длъжности, свързани с изпълнение на програма и/или проекти за 

инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация на въоръжение, 

техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили, приети от Народното 

събрание по чл. 16, т.7а от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България или от Министерския съвет по чл.22, ал.2, т.11а от Закона за 
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отбраната и въоръжените сили на Република България“, а съюзът „и“ се 

заличава. 

2. В ал.4 след думите „за които“ се добавя „Министерството на 

отбраната“, а думите „бригада "Специални сили"“ се заменят със „Съвместното 

командване на специалните операции“. 

§ 3. В чл. 71м след думите „по чл. 71д, ал. 1“ се добавя „за длъжности, 

свързани с изпълнение на програма и/или проекти за инвестиционни разходи за 

придобиване и/или модернизация на въоръжение, техника и оборудване за 

нуждите на въоръжените сили, приети от Народното събрание по чл. 16, т.7а от 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или от 

Министерския съвет по чл. 22, ал.2, т.11а от Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България, както и“. 

 

§ 4. В чл. 158, ал. 3, изр. второ след думите „командирите на видовете 

въоръжени сили“ се поставя запетая и се добавя „командира на Съвместното 

командване на специалните операции“. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

  

§ 5. В Устройствения правилник на Министерството на отбраната, 

приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 

от 2014 г., изм. и доп., бр. 37 и 64 от 2015 г., изм. бр. 9 от 2016 г., изм. с Решение 

№ 8959 от 18.07.2016 г. на ВАС на РБ - бр. 11 от 31.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 71 

от 2017 г., бр. 43, 70 и 106 от 2018 г., изм. бр. 9 от 2020 г.) се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. В чл. 6, ал. 4 след думите „от командирите на видовете въоръжени сили“ 

се поставя запетая и се добавя „от командира на Съвместното командване на 

специалните операции“. 

 

2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 

а) в ал.1, т. 19 думите „бригада „Специални сили““ се заменят със 

„Съвместното командване на специалните операции“; 

б) в ал. 4 след думите „командирите на видовете въоръжени сили“ се 

поставя запетая и се добавя „командира на Съвместното командване на 

специалните операции“. 

 

3. В чл. 9, т. 1 думите „Бригада „Специални сили““ се заменят със 

„Съвместното командване на специалните операции“. 

 

4. В чл. 10, ал. 2 думите "Връзки с обществеността" се заменят с „Връзки с 

обществеността и протокол“. 

apis://Base=NARH&DocCode=108913&ToPar=Art71д_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=10910815037&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=10910815064&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=10910817011&Type=201/
apis://Base=CORT&DocCode=260616&Type=201/
apis://Base=CORT&DocCode=260616&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=10910817071&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=10910818043&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=10910818070&Type=201/


 

 

3 

 

5. В чл. 21, ал. 2, т. 2  думите "Връзки с обществеността" се заменят с 

„Връзки с обществеността и протокол“. 

 

6. В чл. 26, ал. 1 числото „9“ се заменя с „8“. 

 

7. В чл. 38, т.15 след думите „видовете въоръжени сили“ се поставя запетая 

и се добавя „Съвместното командване на специалните операции“. 

 

8. В Приложение № 1 към чл. 13, ал. 2, в раздел „Специализирана 

администрация“ се правят следните изменения: 

а/ думите „дирекция „Обществени поръчки в отбраната“  48“ се заменят с 

„дирекция „Обществени поръчки в отбраната“   49“. 

б/ думите „дирекция „Политика по въоръженията“   27“ се заменят с 

„дирекция „Политика по въоръженията“   26“. 

 

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в 

„Държавен вестник”. 

 

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 

БОЙКО БОРИСОВ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

 

ВЕСЕЛИН ДАКОВ 
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ДО  

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

Д О К Л А Д 
 

ОТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ 

РЕД И СИГУРНОСТТА И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 

 

 

ОТНОСНО: Правилника за прилагане на Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България, приет с Постановление на 

Министерския съвет № 46 от 2010 г.   
 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България, приет с Постановление на Министерския съвет № 46 от 

2010 г.   

С настоящия проект на постановление на Министерския съвет се предлагат 

следните изменения и допълнения: 

I.1. Военнослужещите и цивилните служители от Министерството на 

отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра 

на отбраната (МО, БА и СППМО), определени да заемат длъжности извън 

територията на страната, се командироват при условията и по реда на Наредбата 

за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 2000 г.. 

 Дейностите, свързани с изпълнението на програмите и/или проектите за 

инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация на въоръжение, 

техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили са строго специфични и 

в значителна степен се различават от рутинните дейности, изпълнявани в 

международните щабове и организации. Поради тази причина, прилагането на 
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конкурсния модел за подбор за заемане на длъжности, свързани с изпълнение на 

програма и/или проекти за инвестиционни разходи за придобиване и/или 

модернизация не винаги позволява да се избере най-подходящият кандидат за 

заемане на съответната длъжност. В по-голямата си част, тези проекти и 

програми се реализират чрез международни договори и инициативи, в рамките 

на които възникват определени изисквания, налагащи да се създаде по-голяма 

оперативност гъвкавост при подбора на експертите, които да участват от 

българска страна. Такъв е случая с реализацията на проекта за придобиване на 

многоцелеви самолет за нуждите на българските въоръжени сили. Изпълнението 

на някои от изискванията/критериите, предвидени в настоящата нормативна 

уредба, може да доведе до избор на служители, които не притежават 

необходимите потенциал за развитие и мотивация, което от своя страна е 

предпоставка за неизпълнение на поставените цели при заемане на длъжността и 

загуба на инвестираните от държавата средства.   

Констатираните проблеми не могат да се решат в рамките на 

съществуващата нормативна уредба, като за целта е необходима промяна в 

Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България (ППЗОВСРБ), приет с ПМС № 46 от 2010 г., позволяваща 

чрез мотивирано предложение да се определят кандидати за назначаване на 

длъжности, свързани с изпълнение на най-важните програми и/или проекти за 

инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация на въоръжение, 

техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили, а именно приетите от 

Народното събрание по чл. 16, т.7а от Закона за отбраната и въоръжените сили 

на Република България или от Министерския съвет по чл. 22, ал.2, т.11а от 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 

 2. Разпоредбите на ППЗОВСРБ следва да се синхронизират и с 

разпоредбите на ЗОВСРБ (обнародвани ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 

28.05.2019 г.) относно създадената нова структура Съвместно командване на 

специалните операции въз основа на бригада „Специални сили“. 

   II. В Устройствения правилник на Министерството на отбраната /УПМО/, 

приет с ПМС № 5 от 2014 г., се констатира наличие на допуснати технически 

грешки при подготовката на акта на Министерския съвет /ПМС № 11 от 2020 г. 

обн. в ДВ бр. 9 от 31.01.2020 / по отношение наименованието на дирекция 

„Връзки с обществеността и протокол“, числеността на дирекциите в 

специализираната администрация на министерството, в числеността на две от 

дирекциите в специализираната администрация – дирекция „Обществени 

поръчки в отбраната“ и дирекция „Политика по въоръженията“, както и   

относно създадената със ЗОВСРБ /обн. в ДВ бр. 42 от 2019 г./ нова структура в 

Българската армия - Съвместното командване на специалните операции. Това 

налага извършването на съответните изменения и допълнения в УПМО. 
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      Към проекта на Постановлението на Министерския съвет е приложена 

финансова обосновка съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, 

одобрена от министъра на финансите.  

За изпълнението на проекта на постановление 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.   

   Проведени са обществени консултации в 14-дневен срок, съгласно чл. 26, 

ал. 4 от Закона за нормативните актове, поради необходимостта в спешен 

порядък да се определят подходящите военнослужещи за дългосрочното им 

командироване, свързано с приучването на личен състав за осигуряване на 

правилното усвояване и безопасна експлоатация от българските въоръжени сили 

на новите самолети, съгласно договор BU-D-SAB “F-16 Block 70, сключен 

между Република България и САЩ в изпълнение на Решение на НС от 8.06.2018 

г. за приемане на Проект за инвестиционен разход "Придобиване на основна 

бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на 

механизирана бригада" и на Актуализиран проект за инвестиционен разход 

"Придобиване на нов тип боен самолет.“ 

Документите относно проекта на Постановление на Министерския съвет 

за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната 

и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление на 

Министерския съвет № 46 от 2010 г. , 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. 1. от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,  

П Р Е Д Л А Г А М: 

Министерският съвет да приеме Постановление на Министерския съвет за 

изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България, приет с Постановление на 

Министерския съвет № 46 от 2010 г.   
 

 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА 

И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  

 

 

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

Становище на  
администрацията на Министерския съвет 

Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове 

Проект на акт: 
Вид оценка:  Частична 

Постановление на Министерския съвет за 

изменение и допълнение на Правилника за 

прилагане на Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България, 

ведно с изменение и допълнение в 

Устройствения правилник на 

Министерството на отбраната 

Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата:   13.03.2020 

В отговор на №:    20-26-97/06.03.2020  г. 

Институция: 
Министерство на 
отбраната 

Диспозитив: Съгласува с препоръки 

Основание: Чл. 30б, ал.3, т. 2, б. „а“  
от Устройствения правилник на Министерския съвет и 
на неговата администрация 

I. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:  
Предлагаме изложението на раздела да се допълни с информация относно: 

 идентифицирани конкретни несъвършенства в съществуващия конкурсен модел на 
подбор, предвиден в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България; 

 идентифицирани затруднения пред реалното обезпечаване на функциите на двете 
административни звена в специализираната администрация на министерството. 

II. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:  
Предлагаме представянето на Вариант 1 „Приема се ПМС за промяна…“ да се допълни с 
информация за същността на промяната в числеността на двете звена от специализираната 
администрация на министерството, с оглед спазване на разпоредбите на чл. 12, т. 7 от 
Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията. 

*   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. 



2 
 

****   На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с 
преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации, 
провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове. 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“ 

        /П/ 

        /КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 
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Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(коригирана) 

* Приложете към формуляра допълнителни информация/документи 

Институция: Министерство на 

отбраната 

Нормативен акт: Проект на Постановление 

на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Правилника за прилагане на 

Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България, ведно с изменение и 

допълнение в Устройствения правилник на 

Министерството на отбраната. 

За включване в законодателна/ 

оперативна програма на 

Министерския съвет за периода: 

Постановлението не е включено в 

оперативната програма на МС за 

2020г.   

Дата:  

Контакт за въпроси:   

полк. Владислав Шекеров  – 

директор на дирекция „Политика по 

въоръженията“ ,  

e-mail: v.shekerov@mod.bg 

Людмил Михайлов  – директор на 

дирекция „Управление на 

човешките ресурси в отбраната“,  

e-mail: l.mihaylov@mod.bg 

Телефон: 02/9220600 

 

 

 

 

Телефон: 02/9221000 

1. Дефиниране на проблема: 

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. 

Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

1.1.1. Военнослужещите и цивилните служители от Министерството на 

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

отбраната (МО, БА и СППМО), определени да заемат длъжности извън 

територията на страната, се командироват при условията и по реда на Наредбата за 

дългосрочните командировки в чужбина (НДКЧ), приета с ПМС № 252 от 2000 г., 

(обн., ДВ, бр.100 от 2000 г.). 

Командироването на кандидати от МО, БА и СППМО за заемане на 

длъжности, свързани с изпълнение на програма и/или проекти за инвестиционни 

разходи за придобиване и/или модернизация на въоръжение, техника и оборудване 

за нуждите на въоръжените сили, предполага притежаване на специфични 

познания, опит и мотивация, които в цялост не могат да бъдат отчетени при 

провеждане на конкурсния модел за подбор, предвиден в Правилника за прилагане 
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на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ). 

За успешно прилагане на конкурсната процедура, регламентирана понастоящем в 

ППЗОВСРБ следва да се осигури по-дълъг период от време, докато при посочената 

хипотеза в повечето случаи е нужно спешно вземане на решение относно 

конкретно определени специфични изисквания, на които следва да отговарят 

кандидатите за заемането на посочените длъжности. Ето защо се налага 

създаването на по-гъвкав механизъм за подбор, а именно чрез мотивирано 

предложение, към което се прилагат писмено съгласие на номинирания, документи, 

доказващи съответствието на кандидата с условията за съответната длъжност, и 

становище на командира (началника) на военното формирование или на 

ръководителя на съответната структура, от която е военнослужещият или 

цивилният служител. 

Разпоредбите на ППЗОВСРБ следва да се синхронизират и с разпоредбите на 

ЗОВСРБ (обнародвани ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) относно 

създадената нова структура Съвместно командване на специалните операции въз 

основа на бригада „Специални сили“. 

1.1.2. В Устройствения правилник на Министерството на отбраната /УПМО/, 

приет с ПМС № 5 от 2014 г., се констатира наличие на допуснати технически 

грешки при подготовката на акта на Министерския съвет /ПМС № 11 от 2020 г. 

обн. в ДВ бр. 9 от 31.01.2020 / по отношение наименованието на дирекция „Връзки 

с обществеността и протокол“, числеността на дирекциите в специализираната 

администрация на министерството, в числеността на две от дирекциите в 

специализираната администрация – дирекция „Обществени поръчки в отбраната“ и 

дирекция „Политика по въоръженията“, както и относно създадената със ЗОВСРБ 

/обн. в ДВ бр. 42 от 2019 г./ нова структура в Българската армия - Съвместното 

командване на специалните операции. С оглед факта, че дирекция „Обществени 

поръчки в отбраната“ се намира в сградата на ул. „Иван Вазов“ № 12 е необходимо 

извършването на някои спомагателни дейности за обезпечаване на функциите на 

дирекцията, свързани с организиране възлагането на обществени поръчки, поради 

което е наложително числеността на тази дирекция да се увеличи с 1 щ.бр. за 

сметка на числеността на дирекция „Политика по въоръженията“, която е 

разположена в сградата на ул. „Дякон Игнатий“ № 3. 

1.2. Опишете какви са проблемите в приложението на съществуващото 

законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането 

на ново. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на 

съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или 

въвеждане на нови технологични възможности (например: съвместни инспекции 

между няколко органа и др.) 

1.2.1. Дейностите, свързани с изпълнението на програмите и/или проектите за 

инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация на въоръжение, 
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техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили са строго специфични и в 

значителна степен се различават от рутинните дейности, изпълнявани в 

международните щабове и организации. Поради тази причина, прилагането на 

конкурсния модел за подбор за заемане на длъжности, свързани с изпълнение на 

програма и/или проекти за инвестиционни разходи за придобиване и/или 

модернизация не винаги позволява да се избере най-подходящият кандидат за 

заемане на съответната длъжност. В по-голямата си част, тези проекти и програми 

се реализират чрез международни договори и инициативи, в рамките на които 

възникват определени изисквания, налагащи да се създаде по-голяма оперативност 

и гъвкавост при подбора на експертите, които да участват от българска страна. 

Такъв е случаят с реализацията на проекта за придобиване на многоцелеви самолет 

за нуждите на българските въоръжени сили. Изпълнението на някои от 

изискванията/критериите, предвидени в настоящата нормативна уредба, може да 

доведе до избор на служители, които не притежават необходимите потенциал за 

развитие и мотивация, което от своя страна е предпоставка за неизпълнение на 

поставените цели при заемане на длъжността и загуба на инвестираните от 

държавата средства.   

Констатираните проблеми не могат да се решат в рамките на съществуващата 

нормативна уредба, като за целта е необходима промяна в ППЗОВСРБ, 

позволяваща чрез мотивирано предложение да се определят кандидати за 

назначаване на длъжности, свързани с изпълнение на най-важните програми и/или 

проекти за инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация на 

въоръжение, техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили, а именно 

приетите от Народното събрание по чл. 16, т.7а от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България или от Министерския съвет по чл. 22, 

ал.2, т.11а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 

Без изменение в ППЗОВСРБ не може да се приведат в съответствие със 

ЗОВСРБ и разпоредбите, касаещи  новата структура Съвместно командване на 

специалните операции. 

1.2.2. Поради липсата на друга възможност за отстраняване на допуснатите 

технически грешки в УПМО, приет с ПМС № 5 от 2014 г., констатирани след 

внасянето му за приемане от Министерския съвет, с преходните и заключителни 

разпоредби на проекта на ПМС се налага извършването на изменения в  УПМО, а 

именно - в чл. 10, ал. 2  и чл. 21, ал. 2, т. 1 следва да се изпише точното 

наименование на едно от административните звена - дирекция „Връзки с 

обществеността и протокол“ /в съответствие с чл. 23 от правилника/; в 

Приложение № 1 към чл. 13, ал. 2, следва да се извърши промяна в числеността на 

две от дирекциите в специализираната администрация – дирекция „Обществени 

поръчки в отбраната“ и дирекция „Политика по въоръженията“, което няма да 

доведе до промяна на общата численост на администрацията на МО, както и да се 

приведат в съответствие някои от разпоредбите на УПМО с разпоредбите на 
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ЗОВСРБ /обн. в ДВ бр. 42 от 2019 г./относно новата структура в Българската армия 

- Съвместното командване на специалните операции.  

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт 

или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 

Последваща оценка на въздействието на проекта на нормативен акт не е 

извършвана. 

2.  Цели: 

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и 

измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват 

ли целите на стратегическата рамка? 

2.1. Да се осигури прецизен подбор на кандидати от МО, БА и СППМО за 

заемане на длъжности, свързани с изпълнение на програма и/или проекти за 

инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация на въоръжение, 

техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили, изискващи специфични 

познания и  опит.   

Да се гарантира в максимална степен изпълнението на поставените цели при 

заемане на длъжността и да се предотврати загуба на инвестираните от държавата 

средства, свързани с реализацията на програмите и/или проектите за 

инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация на въоръжение, 

техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили. 

Да се синхронизира ППЗОВСРБ с разпоредбите на ЗОВСРБ (обнародвани ДВ, 

бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.). 

2.2. Да се прецизират текстовете в УПМО, в т.ч. да се приведат в съответствие 

с разпоредбите на ЗОВСРБ и в самия нормативен акт, както и да се създадат по-

добри условия за реално обезпечаване на функциите на две от административните 

звена в специализираната администрация, в зависимост от произтичащия от тях 

обем от задачи, чрез прецизиране на числеността им, при непроменена обща 

численост на министерството. 

3. Идентифициране на заинтересованите страни:  

Посочете всички потенциални засегнати 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.). 

-  Министерство на отбраната, Българска армия и структури на пряко 

подчинение към министъра на отбраната, на които са възложени отговорности по 

изпълнение на програма и/или проекти за инвестиционни разходи за придобиване 
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и/или модернизация на въоръжение, техника и оборудване за нуждите на 

въоръжените сили;        - военнослужещите и цивилните служители, кандидати за 

заемане на длъжности, свързани с изпълнение на програма и/или проекти за 

инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация на въоръжение, 

техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили, изискващи специфични 

познания и  опит; 

       - Съвместното командване на специалните операции и другите военни 

формирования от Българската армия, Министерството на отбраната. 

       - военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната. 

4. Варианти на действие:  

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни 

варианти на действие от страна на държавата, включително и варианта „без 

действие“.   

Вариант 0 – „Без действие“:  

1. Запазват се действащите текстове в ППЗОВСРБ, което ще запази 

действащия модел за извършване на подбор на кандидати, водещ до  

администриране на процеса.     

2. Запазват се действащите текстове в УПМО, което няма да доведе до 

невъзможност администрацията на МО да подпомага министъра на отбраната при 

изпълнение на законовоопределените му функции, но някои от разпоредбите няма 

да са синхронизирани, както помежду си така и с разпоредбите на ЗОВСРБ относно 

създадената нова структура – Съвместно командване на специалните операции. 

Няма да се постигнат поставените цели във вариант 1. 

Вариант 1 – „Приема се ПМС за промяна в ППЗОВСРБ, ведно с промяна в 

УПМО“   

1. Ще се създадат максимално добри условия за набиране на кадри за заемане 

на длъжности, свързани с реализацията на програмите/проектите за инвестиционни 

разходи за модернизация на Въоръжените сили. 

Ще се създаде възможност за отчитане на спецификите за заемане на 

длъжностите с оглед съдържанието на програмата/проекта за инвестиционни 

разходи, при отчитане съществуващите договори, споразумения с приемащата 

страна или организация.  

2. Създава се по-прецизна уредба в УПМО, в т.ч. съответстваща на законовите 

разпоредби и създаваща гаранции за по-ефективно изпълнение на функциите от 

горепосочените административни звена в МО. С увеличаването числеността на 

дирекция „Обществени поръчки в отбраната“ за сметка на числеността на дирекция 
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„Политика по въоръженията“ ще се постигне заложената цел и едновременно с това 

няма да се нарушат императивно определените изисквания в разпоредбата на чл. 

12, ал. 1, т. 7 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в 

администрацията, приета с ПМС № 129 от 2012 г., относно числеността на двете 

дирекции и звената в тях. 

5. Негативни въздействия: 

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия 

за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за 

идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на 

действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат 

второстепенни, и кои да са значителни. 

Вариант 0 – „Без действие“:  

1. Запазват се действащите текстове в ППЗОВСРБ, което няма да промени 

действащия модел за извършване на чисто административен подбор на кандидати.  

Продължават да съществуват ограничения за подбор на най-подходящи 

кандидати, притежаващи специфични познания и опит, свързани с реализиране на 

конкретни програми/проекти за инвестиционни разходи за модернизация на 

Въоръжените сили; 

Повишават се рисковете за националните интереси, свързани с изпълнение на 

програми/проекти за инвестиционни разходи за модернизация на Въоръжените 

сили, да не бъдат защитени по най-добрия начин и с вложените средства да не се 

постигне желания краен резултат поради недостатъчна мотивация и потенциал за 

развитие на кандидатите.  

Запазва се непроменена уредбата в ППЗОВСРБ относно Съвместното 

командване на специалните операции, което води до непрецизност на отделни 

текстове и липса на съответствие с акт от по-висок ранг – ЗОВСРБ. 

2. Запазва се непроменена уредбата в УПМО, което води до непрецизност на 

отделни текстове и липса на съответствие с акт от по-висок ранг – ЗОВСРБ, както и 

до определени затруднения при осъществяване на функциите от страна на 

дирекция „Обществени поръчки в отбраната“, за сметка на дирекция „Политика по 

въоръженията“. 

 

Вариант 1 – „Приема се ПМС за промяна в ППЗОВСРБ, ведно с промяна в 

УПМО“: 

1. Изисква подготвяне на добре мотивирани предложения за номиниране на 

кандидати със специфични познания и опит, свързани с реализиране на конкретни 

програми/проекти за инвестиционни разходи за модернизация на Въоръжените 

сили. 
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Съдържа повишен риск от проява на субективизъм при подготовка на 

документите за номиниране. 

При този вариант няма да настъпят негативни въздействия по отношение на 

синхронизиране уредбата в ППЗОВСРБ спрямо ЗОВСРБ. 

2. При този вариант няма да настъпят негативни въздействия по отношение на 

уредбата, касаеща УПМО. 

6. Положителни въздействия:  

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за 

идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в 

резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи 

кореспондират с формулираните цели. 

Вариант 0 – „Без действие“:  

1. Запазва се действащия модел за извършване на чисто административен 

подбор на кандидати. 

По отношение на уредбата на ППЗОВСРБ относно текстовете за Съвместното 

командване на специалните операции - няма да настъпят ползи за заинтересованите 

страни. 

2. По отношение на уредбата на УПМО - няма да настъпят ползи за 

заинтересованите страни. 

Вариант 1 – „Приема се ПМС за промяна в ППЗОВСРБ ведно с промяна в 

УПМО“: 

1. Дава се възможност за подбор на най-подходящи кандидати, притежаващи 

специфични познания, опит, мотивация и потенциал за развитие, свързани с 

реализиране на конкретни програми/проекти за инвестиционни разходи за 

модернизация на Въоръжените сили; 

Разширяват се възможностите за пряко участие на заинтересованите структури 

в планирането и изпълнение на конкретните дейности, свързани с реализацията на 

програмите/проектите за инвестиционни разходи за модернизация, и по-ясното 

разпределение на произтичащите от това отговорности.  

Подобряват се възможностите за защита на националните интереси, свързани 

с изпълнение на програми/проекти за инвестиционни разходи за модернизация на 

Въоръжените сили и се намаляват свързаните с това рискове. 

Ще се прецизира уредбата в ППЗОВСРБ, като се постигне синхронизиране на 
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текстовете му с уредбата в ЗОВСРБ. 

2. Ще се прецизира уредбата в УПМО, като се постигне синхронизиране  на 

текстовете, както в самия правилник, така и по отношение на уредбата в ЗОВСРБ. 

Ще се създадат по-добри условия за реално обезпечаване на функциите на 

горепосочените административни звена в специализираната администрация на МО. 

7. Потенциални рискове:  

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, 

включително възникване на съдебни спорове. 

Не се идентифицират възможни рискове от приемането на проекта на 

нормативен акт. 

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? 

Не се създават. 

9. Създават ли се нови регистри? 

Не се създават. 

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

☐ Актът засяга пряко МСП 

☒ Актът не засяга МСП 

☒ Няма ефект 

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

☐ Да 

☒ Не 

12. Обществени консултации:  

Обобщете най-важните въпроси за неформалните обществени консултации 

в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за 

обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове; 

посочете индикативен график за тяхното провеждането и видовете 

консултационни процедури. 

Най - важните въпроси за обществената консултация са: 

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

подобряване комплектуването на военнослужещи и цивилни служители от МО, БА 

и СППМО на длъжности извън територията на страната? 

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

развитието на военнослужещите и цивилните служители от МО, БА и СППМО на 



 

 

15 

длъжности извън територията на страната, както и тяхната мотивация? 

В3: Какви биха били последиците за военнослужещите и цивилните 

служители от МО, БА и СППМО от приемането или неприемането на предлаганите 

изменения и допълнения на акта? 

 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове проектът на ПМС 

за изменение и допълнение на ППЗОВСРБ ще бъде публикуван за обществено 

обсъждане на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на 

Министерството на отбраната в 14-дневен срок, поради необходимостта в спешен 

порядък да се определят подходящите военнослужещи за дългосрочното им 

командироване, свързано с приучването на личен състав за осигуряване на 

правилното усвояване и безопасна експлоатация от българските въоръжени сили на 

новите самолети, съгласно договор BU-D-SAB “F-16 Block 70, сключен между 

Република България и САЩ в изпълнение на Решение на НС от 8.06.2018 г. за 

приемане на Проект за инвестиционен разход "Придобиване на основна бойна 

техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана 

бригада" и на Актуализиран проект за инвестиционен разход "Придобиване на нов 

тип боен самолет.“ 

Проектът ще се съгласува със заинтересованите министерства и ведомства по 

реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация. 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от законодателството 

на ЕС.  

☐ Да 

☒ Не 

Моля, посочете изискванията за законодателството на ЕС, включително 

информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво 

ЕС и я приложете (или връзка към източник) 

14. Подпис на отговорното лице: 

Име и длъжност: полк. Владислав Шекеров  – директор на дирекция „Политика по 

въоръженията“ 

Дата: ___.___.2020 г. 

 

Подпис: 

 


