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ОТ МИНИСТЪРA НА ОТБРАНАТА  

ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Класификатора на длъжностите на 

военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 

армия, приет с Постановление № 309 на Министерския съвет от 14 

декември 2018 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР - 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ, 

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 Класификатора на длъжностите на военнослужещите в 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия, приет с Постановление на 

Министерския съвет № 309 от 14 декември 2018 г. (обн., ДВ, бр. 105 от 2018 

г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и доп., бр. 86 от 2019 г., изм. бр. 101 от 

27.11.2020 г.). 

В изпълнение на чл. 24, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България, с Постановление на Министерския съвет 309 

от 14 декември 2018 г. е приет Класификатор на длъжностите на 

военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. 

В съответствие с доклада за резултатите от приключилия 

Стратегически преглед на отбраната, одобрен с Решение на Министерски 

съвет № 35/15.01.2021 г., заложен в Програма за развитие на 

отбранителните способности на въоръжените сили 2032 г. – приета с 



Решение на Народното събрание от 11.02.2021 г. (обн., ДВ, бр. 13 от 2021 

г.) и реализиран със Закона за изменение и допълнение на Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 23 от 

2021 г.) в сила от 01.09.2021 г. се налагат промени в изградената 

организационна структура на въоръжените сили. 

С настоящия проект на Постановление за изменение и допълнение на 

Класификатора се предлагат промени по смисъла на чл. 24, ал. 2 от Закона 

за отбраната и въоръжените сили на Република България, основно свързани 

с осигуряване на необходимите длъжности за военнослужещи по 

длъжностни нива в обхвата на военните звания в изградената 

организационна структура на въоръжените сили. 

Въвеждат се нови длъжности и се изменят длъжности, необходими за 

трансформирането на системата за ръководство, командване и управление, 

оптимизиране на системите за логистична поддръжка и комуникационно-

информационна поддръжка и киберотбрана, както и военнообразователната 

система. 

Разкриват се нови специфични длъжности за използване, обслужване 

и осигуряване на новопридобито въоръжение и техника. 

С проекта на нормативния акт са проведени обществени консултации 

в 14-дневен срок, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. 

Изменението и допълнението на Класификатора на длъжностите на 

военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, следва да се 

изпълни в най-кратък срок с оглед своевременното комплектуване и 

повишаване на отбранителните способности на формированията и 

структурите от въоръжените сили на Република България, отчитайки 

предстоящите от 01.09.2021 г. изменения в структурата на въоръжените 

сили, произтичащи от измененията и допълненията на Закона за отбраната 

и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 23 от 2021 г.) и 

Плана за развитие на въоръжените сили до 2026 г.  

При изпълнението на процедурата по чл. 26, ал. 2 от Закона за 

нормативните актове не са постъпили предложения по проекта. 

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, докладът 

и проектът на постановление са съгласувани със заинтересованите 

министерства и ведомства, съгласно приложената справка. За изпълнението 

на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други 

плащания по бюджета на Министерството на отбраната, които да бъдат 

одобрени за сметка на  бюджети по държавния бюджет. 

Изпълнението на проекта на акт не води до изменение в целевите 

стойности на показателите за изпълнение, в т.ч. ключовите индикатори. 

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния 

бюджет. 



С проекта на решение не се транспонират актове на Европейския 

съюз, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствието с 

европейското право, съгласно чл. 35, т. 3 от УПМСНА. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР - 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 8, ал. 1 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, предлагам Министерският съвет да приеме проект на 

Постановление за изменение и допълнение на Класификатора на 

длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 

армия, приет с Постановление № 309 на Министерския съвет от 14 

декември 2018 г. 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  

 

  

              ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ 
 



                                  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 

Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № ...... 

от .................. 2021 г. 

за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на 

военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с 

Постановление № 309 на Министерския съвет от 2018 г. 

(обн., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., изм. и доп., бр. 86 от 01.11.2019 г., изм. бр. 

101 от 27.11.2020 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 Приложение към член единствен на Постановление № 309 на 

Министерския съвет от 2018 г. (обн., ДВ, бр. 105 от 2018 г., изм. и доп., бр. 86 

от 2019 г., изм. бр. 101 от 27.11.2020 г.) - Класификатор на длъжностите на 

военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, се правят 

следните изменения и допълнения: 

1. В Длъжностно ниво 37, на ред 1, в колона 2, думата „Командващ” се 

заменя с „Командир” и в колона 4, кодът „1837 0001” се заменя с „1737 0001”. 

2. В Длъжностно ниво 36, на ред 4, в колона 4 се добавя „1836 0004”. 

3. В Длъжностно ниво 35, на ред 1, в колона 2, думата „командващ” се 

заменя с „командир” и в колона 4 кодът „1735 0001” се заменя с „1635 0001”. 

4. В Длъжностно ниво 32, на ред 6, в колона 2, думите „Заместник-

началник на щаба на …” се заменят със „Заместник-началник на щаба (по …) 

на …”. 

5. В Длъжностно ниво 30, на ред 12, в колона 2, думите „Заместник-

началник на щаба на … (в.ф.)” се заменят със „Заместник-началник на щаба (по 

…) на …”. 

6. В Длъжностно ниво 29: 

а) на ред 1, в колона 2, думите „Главен инженер” се заменят със 

„Заместник-началник на щаба (по …) на …”; 

б) на ред 5, в колона 5, думите „кп5” се заменят с „кп1, кп5”. 

 

7. В Длъжностно ниво 28: 



а) на ред 6, в колона 3, след йерархическо ниво „ОН2” се поставя 

наклонена черта и се добавя „ОН3”; 

б) на ред 7, в колона 3, след йерархическо ниво „ОН2” се поставя 

наклонена черта и се добавя „ОН3”. 

8. В Длъжностно ниво 27 се създава ред 11: 

11. 
Заместник-директор на департамент (професор, 

доцент) 
ОН2 

1427 9011 

1527 9011 

кп1, 

кп5 

9. В Длъжностно ниво 26, на ред 12, в колона 2, след думите „Командир 

на курсантски баталъон-старши преподавател” се поставя наклонена черта и се 

добавя „Командир на курсантски батальон”. 

10. В Длъжностно ниво 25 се създава ред 8: 

8. Началник на Военноморски координационен елемент ТН3 1425 7008 кп1 

11. В Длъжностно ниво 24: 

а) на ред 19, в колона 3, след йерархическо ниво „ОН2” се поставя 

наклонена черта и се добавя „ОН3”; 

б) на ред 20, в колона 3, след йерархическо ниво „ОН2” се поставя 

наклонена черта и се добавя „ОН3”. 

в) създават се редове 22, 23 и 24: 

22. Главен експерт в отдел ОН3 1424 7022 кп1 

23. Главен експерт в отдел ОН3 1424 6023 кп5 

24. Командир на научноизследователски кораб  ОН2 1424 7024  кп1 

12. В Длъжностно ниво 22: 

а) на ред 1, в колона 2, думата „командващия” се заменя с „командира”; 

б) на ред 3, в колона 2, след думите „Заместник-командир на курсантски 

баталъон-преподавател” се поставя наклонена черта и се добавя „Заместник-

командир на курсантски батальон”; 

в) създават се редове 21 и 22: 

21. 
Заместник-началник на Военноморски 

координационен елемент 
ТН3 1322 7021 кп1 

22. 
Старши помощник-командир на 

научноизследователски кораб – инструктор 
ОН2 1322 7022  кп1 

13. В Длъжностно ниво 21, на ред 3, в колона 4, кодът „1321 5003” се 

заменя с „1321 6003”. 

14. В Длъжностно ниво 20: 

а) на ред 30, в колона 4, кодът „1320 5030” се заменя с „1320 6030” и се 

добавя „1320 9030”; 



б) създава се ред 32: 

32. Командир на сектор на научноизследователски кораб ОН2 1320 5032 ко1 

15. В Длъжностно ниво 19: 

а) на ред 12, в колона 2, след думите „Командир на курсантска 

рота/батарея-преподавател” се поставя наклонена черта и се добавя „Командир 

на курсантска рота/батарея”; 

б) създава се ред 24: 

24. 
Командир/Началник на секция на 

научноизследователски кораб 
ОН2 1219 5024 ко1 

16. В Длъжностно ниво 18: 

а) на ред 1, в колона 2, след думата „ранг” се поставя наклонена черта и 

се добавят думите „научноизследователски кораб” и в колона 3 думата „ТН1” 

се заменя с „ОН2/ТН1”; 

б) на ред 8, в колона 2, след думите „голям спомагателен кораб” се 

поставя наклонена черта и се добавят думите „научноизследователски кораб” и 

в колона 3, думата „ТН1” се  заменя с „ОН2/ТН1”; 

в) на ред 11, в колона 2, след думата „фрегата” се поставя запетая и се 

добавя думата „борден”; 

г) на ред 27, в колона 3, йерархическо ниво „ОН2” се заменя с 

„ОН1/ОН2/ОН3”, в колона 4, след кода „1018 5027” се добавя „1018 9027”, след 

кода „1118 5027” се добавя „1118 9027”, след кода „1218 5027” се добавя „1218 

9027”. 

17. В Длъжностно ниво 17: 

а) на ред 3, в колона 2, след думите „спомагателен кораб” се поставя 

наклонена черта и се добавят думите „научноизследователски кораб”; 

б) на ред 36, в колона 3, думата „ТН1” се  заменя с „ОН2/ТН1”. 

18. В Длъжностно ниво 15, на ред 6, в колона 3, думата „ТН1” се  заменя с 

„ОН2/ТН1”. 

19. В Длъжностно ниво 10: 

a) ред 9 се заличава; 

б) на ред 17, в колона 2, думите „в ЦДО на … (СКС/вид въоръжена сила)” 

се заличават, а в колона 3, йерархическо ниво „ТН5” се заменя с „ОН1”; 

в) създават се редове 38 и 39: 

38. Старши боен водолаз ТН3/ТН4 

3010 2038 

3110 2038 

3210 2038  

по1 

39. Старши боен водолаз-парашутист ТН3/ТН4 

3010 2039 

3110 2039 

3210 2039  

по1 

20. В Длъжностно ниво 6 се създават редове 14 и 15: 



14. Боен водолаз ТН3/ТН4 
4306 1014 

4406 1014 
 

15. Боен водолаз-парашутист ТН3/ТН4 
4306 1015 

4406 1015 
 

21. В Длъжностно ниво 5, на ред 11, в колона 3, думата „ТН1” се заменя с 

„ОН2/ТН1”. 

22. В Длъжностно ниво 3 се създават редове 17, 18 и 19: 

17. Младши боен водолаз ТН3/ТН4 

4003 1017 

4103 1017 

4203 1017 

 

18. Младши боен водолаз-парашутист ТН3/ТН4 

4003 1018 

4103 1018 

4203 1018 

 

19. Младши инструктор (по …) 

ОН2/ОН3

/ТН1/ТН2

/TН3/ТН4

/ТН5/ТН6

/ТН7 

4003 1019 

4103 1019 

4203 1019 

 

23. В Длъжностно ниво 2, на ред 79, в колона 3, думата „ОН2” се заменя с 

„ОН1/ОН2”. 

24. В раздел „Забележки”, в точка ІІІ се правят следните изменения и 

допълнения: 

а) думите „военни академии и висши военни училища” се заменят със 

„Съвместно командване на специалните операции, военни академии и висши 

военни училища”; 

б) думите „управление на СКИС и др.” се заменят с „Командване за 

логистична поддръжка и Командване за комуникационно-информационна 

поддръжка и киберотбрана. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 2. В Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане 

на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на 

структури на пряко подчинение на министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 27 от 

2010 г.; изм. и доп., бр. 39 и 104 от 2011 г., бр. 50 и 92 от 2012 г., бр. 8, 55 и 76 

от 2014 г., бр. 14, 37 и 94 от 2015 г., бр. 42, 54, 58 и 96 от 2016 г., бр. 78 от 2017 

г., бр. 49, 56 и 106 от 2018 г., бр. 101 от 2019 г. и бр. 9 и бр. 86 от 2020 г.), в 

приложение № 6 към чл. 8, в т. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 1, след думите „3101 щатни бройки” се поставя точка и запетая и 

се добавя „към 1 декември 2021 г. – 3141 щатни бройки”. 

2. В т. 10, след думите „520 щатни бройки” се поставя точка и запетая и 

се добавя „към 1 октомври 2021 г. – 548 щатни бройки”. 

3. В т. 11, след думите „283 щатни бройки” се поставя точка и запетая и 

се добавя „към 1 септември 2021 г. – 295 щатни бройки”. 



4. Точка 13 се отменя. 

§ 3. 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., бр. 9 от 2016 г.; Решение № 8959 на 

Върховния административен съд от 2016 г. – бр. 11 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 

71 от 2017 г., бр. 43, 70 и 106 от 2018 г., бр. 9, 37, 85 и 101 от 2020 г. и бр. 48 от 

2021г.) се правят следните изменения: 

1. В чл. 6, ал. 4, думите „командващия на Съвместното командване на 

силите, от командирите на видовете въоръжени сили, от командира на 

Съвместното командване на специалните операции” се заменят с „командирите 

на структури по чл. 60д от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България”. 

2. В чл. 7: 

а) ал. 1, т. 19, думите „Съвместното командване на силите, видовете 

въоръжени сили и Съвместното командване на специалните операции” се 

заменят със „и структурите по чл. 60д от Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България”;  

б) ал. 4, думите „командващия на Съвместното командване на силите, 

командирите на видовете въоръжени сили, командира на Съвместното 

командване на специалните операции” се заменят с „командирите на структури 

по чл. 60д от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България”. 

3. В чл. 9, т. 1, думите „Съвместното командване на силите, на 

Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили и 

Съвместното командване на специалните операции” се заменят със 

„структурите по чл. 60д от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България”. 

4. В чл. 38, т. 15, думите „Съвместното командване на силите, видовете 

въоръжени сили, Съвместното командване на специалните операции, 

стационарната комуникационна и информационна система” се заменят със 

„структурите по чл. 60д от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България”. 

§ 4. В Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (загл. изм. - дв, бр. 19 от 

2003 г., в сила от 01.01.2003 г.), Приложение № 1 към ПМС № 30 от 10.03.2000 

г. (oбн. ДВ. бр.21 от 2000г., изм. и доп ДВ. бр. 43 , 61 и 81 от 2000 г.; бр. 36 от 

2001г.; бр. 19, 21, 74, 76 и 119 от 2002 г.; бр.19 от 2003 г.; бр. 25 и 68 от 2004г.; 

бр. 24 от 2005 г.; бр. 48 от 2006 г.; бр.15 от 2007 г.; бр.17 от 2008г.; бр. 1, 16, 79, 

84 и 87 от 2009 г.; бр. 2 от 2010 г.; бр.13 от 2011 г.; бр.16 и 80 от 2012 г., бр.33 и 

62 от 2013 г.; бр. 23 от 2014 г.; бр. 19 и 40 от 2015 г., бр.17 и 54 от 2016 г.; бр. 29 

и 41 от 2017 г.; бр. 21, 49 и 107 от 2018 г.; бр. 40 и 62 от 2019 г.; бр.74 от 2020 г. 

и бр.37 от 2021 г.), в чл. 4, т. 8 думата „командващия” се заменя с „командира”. 

§ 5. Необходимите средства за изпълнение на постановлението се 

осигуряват в рамките на бюджета на Министерството на отбраната за 

съответната година. 

§ 6. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на 

отбраната. 



§  7. Постановлението влиза в сила от 01.09.2021 г., с изключение на § 1, 

т. 19, букви „а” и „б”, които влизат в сила от 01.10.2021 г. 

 

МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ 
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ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 
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Частична предварителна оценка на въздействието 

Институция:  

Министерство на отбраната 

 

Нормативен акт:  

Постановление на Министерския съвет за 

изменение и допълнение на Класификатора на 

длъжностите на военнослужещите в 

Министерството на отбраната, структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия, приет с Постановление № 

309 на Министерския съвет от 14.12.2018 г. 

  
Периода 01.07-30.07.2021 г. 

 

Лице за контакт: 

Полковник Венцислав Златилов Хаджиев – 

началник на отдел „Организационно-щатно 

изграждане и политика по доходите” в 

дирекция „Управление на човешките ресурси 

в отбраната”. 

Телефон и ел. поща: 

(02) 92 210937 

v.hadzhiev@mod.bg 

1. Проблем/проблеми за решаване:  

1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. По 

възможност посочете числови стойности. 

В изпълнение на чл. 24, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България, с Постановление на Министерския съвет № 309 от 14.12.2018 г. е приет Класификатор 

на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, включващ в състава си 964 

длъжности за военнослужещи (377 длъжности за офицери, 19 длъжности за офицерски 

кандидати, 210 длъжности за сержанти (старшини) и 358 длъжности за войници (матроси)). 

Длъжностите в Класификатора са определени по длъжностни нива и военни звания в изпълнение 

на чл. 24, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).  

Въз основа на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на 

отбраната (МО), структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната (СППМО) и 

Българската армия (БА) се изготвят и утвърждават длъжностните разписания и щатове на МО, 

СППМО и БА. 

В съответствие с доклада за резултатите от приключилия Стратегически преглед на 

отбраната, одобрен с Решение на Министерски съвет № 35/15.01.2021 г., заложен в Програма за 

развитие на отбранителните способности на въоръжените сили 2032 г. – приета с Решение на 

Народното събрание от 11.02.2021 г. (обн., ДВ, бр. 13 от 2021 г.) и реализиран със Закона за 

изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 

(обн., ДВ, бр. 23 от 2021 г.) в сила от 01.09.2021 г. и Плана за развитие на въоръжените сили до 

2026 г., приет с Постановление на Министерския съвет № 183 от 07.05.2021 г., се налагат 

промени в изградената организационна структура на въоръжените сили. 
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През 2021 г., следва да се извършат организационно-щатни промени на СППМО и на 

военни формирования от БА на три етапа (от 01.09.2021 г., от 01.10.2021 г. и от 01.12.2021 г.) 

като част от тях преминават по нови длъжностни разписания, както и се формират нови 

структури и военни формирования. 

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

законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови 

технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.). 

В изпълнение на Плана за развитие на въоръжените сили до 2026 г., в резултат на 

организационно-щатни промени на базата на съществуващите структури и създаването на нови 

структури/формирования, от 01.09.2021 г., от 01.10.2021 г. и от 01.12.2021 г. следва да се 

реорганизират и формират единствени по рода си структури/формирования във въоръжените 

сили. Действащият към момента Класификатор на длъжностите на военнослужещите в МО, 

СППМО и БА не съдържа специфични длъжности за тях. 

Описаният проблем не може да бъде решен в рамките на съществуващото законодателство 

и/или въвеждане на нови технологични възможности. 

1.3. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на 

проблема/проблемите. 

Класификаторът на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия е приет с 

Постановление на Министерския съвет № 309 от 14.12.2018 г. в съответствие с изградената 

организационна структура на въоръжените сили, съгласно План за развитие на въоръжените сили 

до 2020 г. Към момента в него няма предвидени длъжности необходими за окомплектоване на 

реорганизиращите се, както и на новосформиращите се структури/формирования в съответствие 

с организационната структура на въоръжените сили, съгласно План за развитие на въоръжените 

сили до 2026 г. 

1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока 

степен или актове от правото на ЕС. 

За изпълнение на измененията и допълненията на Закона за отбраната и въоръжените сили 

на Република България (обн., ДВ, бр. 23 от 2021 г.) в сила от 01.09.2021 г. и Плана за развитие 

на въоръжените сили до 2026 г. и за своевременното разкриване и комплектуване на 

специфични длъжности за военнослужещи от реорганизиращи се и за новосформиращи се 

структури/формирования, е необходимо да се променят наименования на длъжности и създадат 

нови длъжности в Класификатора на длъжностите на военнослужещите в МО, СППМО и БА . 

1.5. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за 

изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?  

Извършеният анализ по прилагането на Класификатора на длъжностите на 

военнослужещите в МО, СППМО и БА показва, че използването му е в съответствие със сега 

действащата структура на въоръжените сили, но не са предвидени длъжности за 

реорганизиращите се и новосформиращи се структури/формирования и въвеждането на новата 

командна структура на въоръжените сили. 

Налага се да се изменят 27 длъжности и се създадат нови 16 длъжности. 

Не са извършвани последващи оценки на въздействието на Класификатора на длъжностите 

на военнослужещите в МО, СППМО и БА. 
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2. Цели: 

Целта на нормативното изменение и допълнение е промяна на действащи и допълване с 

нови длъжности за офицери, сержанти (старшини) и войници (матроси) в Класификатора на 

длъжностите на военнослужещите в МО, СППМО и БА, за осигуряване развитието на 

въоръжените сили до 2026 година с балансирани способности за изпълнение на целия спектър от 

задачи, породени от очакваните сценарии и анализи за развитие на военностратегическата среда 

на сигурност. 

3. Заинтересовани страни:  

Военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия. 

4. Варианти на действие. Анализ на въздействията: 

4.1. По проблем 1: 

Предвид строгата специфичност и уникалност на Класификатора на длъжностите на 

военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия и нормативно определения процес при 

организационно-щатното изграждане на въоръжените сили, няма възможност за дефиниране на 

междинен трети вариант. 

Вариант 1 „Без действие”: 

Описание: 

При този вариант не се предвижда приемане на ПМС за изменение и допълнение на 

Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, 

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

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия: 

При този вариант няма да настъпят положителни въздействия за идентифицираните 

заинтересовани страни. 

Без преки икономически, екологически, социални или финансови негативни последици за 

идентифицираните заинтересовани страни - Министерството на отбраната, Българската армия и 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. 

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия: 

Действащият Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на 

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

приет с Постановление № 309 на Министерския съвет от 14.12.2018 г. не притежава 

необходимия капацитет от длъжности, което ще доведе до не изпълнението на Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България и Плана за развитие на въоръжените сили 

до 2026 г.  

Ще се компрометира въвеждането на новата командна структура на въоръжените сили, 

което ще забави трансформацията на структурите от изпълнение на задачи в мирно време към 

такива при криза и конфликти и ще намали потенциала на въоръжените сили по поддържане и 

развитие на съществуващи способности и изграждане и развитие на нови способности. 
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Вариант 2 „С действие”: 

Описание: 

Приемане на ПМС за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на 

военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия, приет с Постановление № 309 на Министерския 

съвет от 14.12.2018 г. 

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия: 

- изпълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Плана за 

развитие на въоръжените сили до 2026 г.; 

- гарантиране изпълнението на конституционните задължения на въоръжените сили и 

осигуряване на адекватен принос към съюзническите операции; 

- развитие на интегрирана система за ефективно управление на отбраната, с потенциал за 

гъвкавост, планиране и ефективно реагиране; 

- поддържане и развитие на съществуващи способности, изграждане и развитие на нови 

способности и създаване на условия за развитие на въоръжените сили; 

- адекватност на динамичния и бързо променящ се характер на стратегическата среда на 

сигурност; 

- въвеждане на нова командна структура на въоръжените сили, насочена към бърза 

трансформация от изпълнение на задачи в мирно време към такива при криза и конфликти и с 

цел осигуряване на необходимата гъвкавост и свобода на действие за всяка конкретна операция. 

Реализирането на предложените изменения и допълнения няма да доведат до надхвърляне 

на финансовите средства заложени в отбранителните програми на Министерството на отбраната, 

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

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия: 

При този вариант няма да настъпят негативни икономически, социални, финансови или 

екологични въздействия за идентифицираните заинтересовани страни -  Министерството на 

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

5. Сравняване на вариантите: 

Степени на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) средна; 3) ниска. 

5.1. По проблем 1: 

 Вариант 1 

 „Без действие” 

Вариант 2 

„С действие” 

Ефективност Цел 1: … 3 1 

Ефикасност Цел 1: … 3 1 

Съгласуваност Цел 1: … 3 1 
 

6. Избор на препоръчителен вариант: 

По проблем 1: Вариант 2 „С действие”. 

За да се реши поставения проблем е препоръчително да се изпълни Вариант 2 „С действие”. 

6.1. Промяна в административната тежест за физическите и юридическите лица от 
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прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми): 

 

 

 

6.2. Създават ли се нови/засягат ли се съществуващи регулаторни режими и услуги от 

прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)? 

 

 

 

6.3. Създават ли се нови регистри от прилагането на препоръчителния вариант 

(включително по отделните проблеми)? 

 

 

 

6.4. По какъв начин препоръчителният вариант въздейства върху микро-, малките и 

средните предприятия (МСП) (включително по отделните проблеми)? 

 

 

6.5. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант (включително по 

отделните проблеми): 

Не са идентифицирани възможни конкретни рискове от приемане на ПМС за изменение и 

допълнение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на 

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

приет с Постановление № 309 на Министерския съвет от 14.12.2018 г. 

7. Консултации: 

 

 

Най – важните въпроси за обществената консултация са: 

1. Приемането на акта ще способства ли изпълнението на поставените задачи пред 

въоръжените сили? 

2. Какви биха били последиците за военнослужещите от приемането или не на предлагания 

проект на акт? 

3. Какви биха били последиците за въоръжените сили от приемането или не на предлагания 

проект на акт? 

Проектът на ПМС е съгласуван със заинтересованите страни - Министерството на 

отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. 
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Предвижда се с проекта на нормативния акт да се проведат обществени консултации в 14-дневен 

срок, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. Изменението и допълнението на 

Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, следва да се 

изпълни в най-кратък срок с оглед своевременното комплектуване и повишаване на 

отбранителните способности на формированията и структурите от въоръжените сили на 

Република България, отчитайки предстоящите от 01.09.2021 г. изменения в структурата на 

въоръжените сили, съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 23 от 2021 г.) и Плана за развитие на 

въоръжените сили до 2026 г. 

8. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз? 

 

 

9.  Изисква ли се извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието поради 

очаквани значителни последици? 

 

 

 

10. Приложения: 

Няма. 

11. Информационни източници: 

Няма. 

12. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за извършването 

на частичната предварителна оценка на въздействието: 

 

Име и длъжност: Людмил Михайлов – директор на дирекция „Управление на човешките 

ресурси в отбраната” в Министерството на отбраната. 

Дата:___.___.2021 г. 

Подпис: 
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