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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е
Проект

З  А  К  О  Н

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(Обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 67 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 70, 93,
152 и 153 от 1998 г., бр. 12, 67 и 69 от 1999 г., бр. 49 и 64 от 2000 г. и бр. 25 и 34 от 2001

г.)

§ 1. В чл. 3, ал. 3 след думите “държавните органи” се добавя
“специализираните служби”.

§ 2. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
“(2) Личният състав на въоръжените сили се състои от военнослужещи от

Българската армия, Министерството на отбраната и структурите на подчинение на
министъра на отбраната.”

§ 3. Член 16 се отменя.
§ 4. В чл. 17 т. 4 се отменя.
§ 5. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 8:
“8. в рамките на числеността на въоръжените сили утвърждава числеността

на военнослужещите в обхвата на едно военно звание, с изключение на висшите
офицерски звания;”.

2. Досегашните т. 8 - 21 стават съответно т. 9 - 22.
§ 6. В чл. 35, ал. 1 се създават  т. 30 и 31:
“30. ръководи дейността по осъществяване на контрол върху

материалноотговорните лица в Министерството на отбраната, в Българската армия и в
структурите на подчинение на министъра на отбраната;

31. осъществява сътрудничество с военно-патриотичните съюзи и
организации.”

§ 7. В чл. 36, ал. 2 думата “звена” се заменя със “структури”.
§ 8.  В чл. 38 ал. 3 се изменя така:
“(3) Дейността на служба “Военна информация”, както и организацията и

редът за преминаване на кадровата военна служба в нея се регламентират с правилник,
приет от Министерския съвет, а организационно-щатната структура на службата се
утвърждава от министъра на отбраната.”

§ 9. В чл. 39, ал. 2 думите “първият заместник-началник на Генералния щаб”
се заменят със “заместник-началниците на Генералния щаб.”

§ 10. В чл. 62, ал. 6 думите “ал.  1 и 3” се заменят с “ал. 2 и 3”.
§ 11. В чл. 73 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се отменя.
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2. В ал. 4, изречение първо думите “извън числения състав на Българската
армия” се заличават.

§ 12. В чл. 75 ал. 2 се изменя така:
“(2) Длъжността началник на Генералния щаб на Българската армия се заема

измежду заместник-началниците на Генералния щаб на Българската армия и
началниците на главните щабове на видовете въоръжени сили.”

§ 13. В чл. 79, ал. 2 думите “първият заместник-началник на Генералния щаб”
се заменят със “заместник-началниците на Генералния щаб.”

§ 14.  В чл. 80, ал. 3 изречение второ се изменя така:
“Членове на военните съвети са заместник-началниците на главния щаб и

командирите на обединения (съединения).”
§ 15. В чл. 90 ал. 2 се отменя.
§ 16. В чл. 91 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Министърът на отбраната по предложение на началника на Генералния

щаб определя длъжностите в обхвата на едно военно звание за Българската армия, с
изключение на висшите военни звания.”

2. Алинея 3 се изменя така:
“(3) Министърът на отбраната определя длъжностите в обхвата на едно

военно звание за Министерството на отбраната и структурите на подчинение на
министъра на отбраната, с изключение на висшите военни звания.”

3. Алинея 4 се отменя.
§ 17. В чл. 92 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “и в уставите на въоръжените сили” се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 18. В чл. 96 ал. 1 се изменя така:
“(1) Наборната военна служба е задължителна и се изпълнява в  Българската

армия и в Министерството на вътрешните работи при условия и по ред, определени в
този закон и в уставите на въоръжените сили.”

§ 19. В чл. 106, ал. 1 се създава т. 7:
“7. наборници, които не са завършили основно образование - до

завършването, но не по-късно от 27 години.”
§ 20. В чл. 115 ал. 1 се изменя така:
“(1) Кадровата военна служба се изпълнява като професия в Българската

армия, в Министерството на отбраната и в структурите на подчинение на министъра на
отбраната при условия и по ред, определени в този закон и в сключения договор.”

§ 21. В чл. 119 думите “обхватът на длъжностите” се заличават.
§ 22. В чл. 120, ал. 1 след думите “военните училища” се добавя “за нуждите

на въоръжените сили”.
§ 23.  В чл. 122 ал. 1 се изменя така:
“(1) Договорите за кадрова военна служба се сключват с министъра на

отбраната или с упълномощени от него длъжностни лица.”
§ 24. Член 124а се изменя така:
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“Чл. 124а. Приемането на кадрова военна служба и присвояването на първо
военно звание на сержантите и войниците се извършват от министъра на отбраната или
от упълномощени от него длъжностни лица.”

§ 25. В чл. 125 т. 2 се изменя така:
“2. на останалите офицери – със заповед на министъра на отбраната или на

упълномощени от него длъжностни лица;”.
§ 26. Член 126 се изменя така:
“Чл. 126. Длъжностното развитие на кадровите военнослужещи се извършва

последователно по ред, определен в Правилника за кадрова военна служба.”
§ 27. В чл. 128б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думите “частична ликвидация” се добавя “при намаляване броя

на военнослужещите в обхвата на едно военно звание въз основа на акт на
Министерския съвет”;

б) създава се т. 4:
“4. при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при

условията на Кодекса за задължително обществено осигуряване.”
2. Алинея 2 се отменя.
§ 28. В чл. 128в т. 4 се отменя.
§ 29. В чл. 128г се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) При условията на чл. 128б, ал. 1, т. 2 министърът на отбраната има право

на подбор и може в интерес на службата да прекрати договорите за кадрова военна
служба на кадрови военнослужещи, длъжностите на които не се съкращават, за да
останат на военна служба тези, които имат по-висока квалификация и по-висока
атестационна оценка.”

2. В ал. 2 думите “пълна пенсия” се  заменят с “пенсия за осигурителен стаж
и възраст при условията на Кодекса за задължително обществено осигуряване”.

3. Създава се ал. 3:
“(3) Условията и редът за извършване на подбора по ал. 1 се определят в

Правилника за кадрова военна служба.”
§ 30. Член 129 се изменя така:
“Чл. 129. Офицерите и сержантите, а за Военноморските сили - старшините,

придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за
задължително обществено осигуряване, могат да бъдат освободени и по тяхна молба
поради преминаването им в пенсия по решение на министъра на отбраната.”      

§ 31. Член 130 се изменя така:
“Чл. 130.(1) Освобождаването от кадрова военна служба на висшия команден

състав се извършва с указ на Президента на Република България по предложение на
Министерския съвет. Указът на президента се приподписва от министър-председателя.
Прекратяването на договора за кадрова военна служба се извършва от министъра на
отбраната.
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(2) Освобождаването от кадрова военна служба на останалите офицери и
прекратяването на договора за кадрова военна служба се извършват със заповед на
министъра на отбраната по предложение на началника на Генералния щаб.

(3) Освобождаването от кадрова военна служба и прекратяването на договора
за кадрова военна служба на сержантите, а за Военноморските сили - на старшините и
войниците, се извършват със заповед на длъжностните лица, упълномощени от
министъра на отбраната.”

§ 32. Член 131 се изменя така:
“Чл.131. Кадровият военнослужещ може да обжалва заповедта за

освобождаване по административен ред в 7-дневен срок по реда на Закона за
административното производство.”

§ 33. В чл. 150г се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “обхватът на основните, междинните и приравнените

длъжности, които лицето може да изпълнява” се заличават.

2. Алинея 3 се изменя така:
“(3) Договорът за служба в постоянния резерв се сключва с министъра на

отбраната или с упълномощени от него длъжностни лица.”
§ 34. В чл. 150д, ал. 1, т. 1 думите “договорения обхват на длъжностите” се

заменят с “договора”.
§ 35. В чл. 150е се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “което включва възнаграждение за съответната длъжност на

кадрови военнослужещ и възнаграждение за притежаваното военно звание” се заменят с
“определено по реда на чл. 224”.

2. В ал. 2 след думите “основното месечно възнаграждение” се добавя “за
притежаваното военно звание” и текстът до края се заличава.

§ 36. В чл. 222, ал. 2 думите “със срок до навършване на пределна възраст” се
заличават.

§ 37. В чл. 223 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Кадровите военнослужещи, подлежащи на освобождаване от кадрова

военна служба на основание чл. 128б, ал. 1, т. 2, 3 и 4, при освобождаване от кадрова
военна служба на основание чл. 129, както и станалите негодни за военна служба при
или по повод изпълнение на служебните си задължения – по чл. 128, т. 4, имат право да
се обучават в квалификационни курсове с продължителност до 6 месеца.”

2. Създава се нова ал. 3:
“(3) Кадровите военнослужещи с връчено предизвестие се ползват от правото

си за участие в квалификационен курс в срока на предизвестието.”
3. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
§ 38. Член 224 се изменя така:
“Чл. 224. (1) Военнослужещите получават основно месечно възнаграждение в

съответствие с присвоеното им военно звание.
(2) Размерите на възнаграждението за военно звание се определят от

Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната. Месечният размер на
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възнаграждението се определя на базата на данните за размера на средното месечно
възнаграждение на заетите в бюджетната сфера, както следва:

1. за кадрови военнослужещи:
а) за офицери - не по-малко от 2 средни месечни заплати;
б) за сержанти - не по-малко от 1,3 средни месечни заплати;
в) за кадрови войник - не по-малко от 1 средна месечна заплата;
2. за военнослужещи на наборна военна служба - за звание “редник” - не по-

малко от 0,15 средна месечна заплата.”
§ 39. Член 228 се изменя така:
“Чл. 228. Военнослужещите имат право на допълнително възнаграждение за

заместване или съвместяване на длъжности по ред и в размери, определени  от
министъра на отбраната.”

§ 40. В чл. 240 ал. 2 се изменя така:
“(2) Кадровите военнослужещи - офицери и сержанти, могат да закупят едно

жилище от фонда на Министерството на отбраната през целия срок на службата, ако са
прослужили в Министерството на отбраната, в Българската армия и в структурите на
подчинение на министъра на отбраната не по-малко от 10 години. Изискването за
прослужени не по-малко от 10 години не се прилага в случаите на прекратяване на
договора за кадрова военна служба на основание чл. 128б, ал. 1, т. 2 от закона.”

§ 41. В чл. 244 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата “пистолет” се заличава и накрая се добавя “и не се облага с

данък.”.
2. Създава се ал. 3:
“(3) За съществен принос и заслуги към отбраната на страната български и

чуждестранни граждани могат да бъдат награждавани от министъра на отбраната с
отличия и с предметни награди.”

§ 42. В чл. 252, ал. 2 след думите “военните клубове” се добавя “или други
подходящи помещения или сгради, управлявани от Министерството на отбраната”.

§ 43. В чл. 253 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Военнослужещите на наборна военна служба имат право на 15

календарни дни домашен отпуск при 9 месеца военна служба и на 10 календарни дни
домашен отпуск при 6 месеца военна служба за целия срок на службата, който се зачита
за военна служба.”

2. В ал. 2 числото “15” се заменя с “10”.
§ 44. В наименованието на глава десета думите “и  въоръжените сили” се

заменят с “в Българската армия и в структурите на подчинение на  министъра на
отбраната”.

§ 45. В чл. 269 и 270 думите “и във въоръжените сили” се заменят с “в
Българската армия и в структурите на подчинение на  министъра на отбраната”.

§ 46. В чл. 271 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите “Министерството на отбраната” се добавя “и в

структурите на подчинение на министъра на отбраната”.
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2. В ал. 2 думите “и във въоръжените сили” се заменят с “в Българската
армия и в структурите на подчинение на министъра на отбраната”.

§ 47. В чл. 272, 273, 274, 275, 276 и 278 думите “и във въоръжените сили” се
заменят с “в Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на
отбраната”.

§ 48. В чл. 275 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 49. В чл. 278 след думите “чл. 227” се поставя запетая и се добавя “228”, а

след числото “244” се поставя запетая и се добавя ”245”.
§ 50. В чл. 283, ал. 1 т. 4 се изменя така:
“4. при осъждане за умишлено престъпление от общ характер.”
§ 51. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и

допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
“4. “Специализирани служби” са Националната разузнавател-на служба и

Националната служба за охрана.”
2. Създава се т. 16:
“16. “Структури на подчинение на министъра на отбраната” са служба

“Военна информация”, служба “Сигурност - Военна полиция и Военно
контраразузнаване”, Военната академия “Г. С. Раковски”, Военномедицинската
академия и изпълнителните агенции към министъра на отбраната.”

§ 52. Параграф 8 от Преходните и заключителните разпоредби се отменя.
§ 53. Навсякъде в закона думите “ръководител на друго ведомство”,

“ръководителя на друго ведомство”, ръководителят на друго ведомство”,
“ръководителят на другото ведомство”, “ръководителите на другите ведомства”, “или
ръководител на друго ведомство”, “или ръководителя на друго ведомство”, “или
ръководител на ведомство”, “на ръководителя на друго ведомство”, “от ръководителя на
друго ведомство”, “от ръководителя на другото ведомство”, “с ръководителя на друго
ведомство” и “до ръководителя на друго ведомство” се заличават.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 54.. (1) Националната разузнавателна служба и Национал-ната служба за
охрана прилагат този закон и Правилника за кадрова военна служба до приемането на
закони за организацията и дейността им.

(2) Службите по ал. 1 се финансират от държавния бюджет.
(3) Ръководителите на службите по ал. 1 имат правата на министъра на

отбраната по този закон.
(4) Офицерите, сержантите и гражданските лица от Националната

разузнавателна служба и от Националната служба за охрана запазват правата си по този
закон до приемането на актовете по ал. 1.

(5) Назначаването и освобождаването на офицерите с висши офицерски
звания, както и удостояването с висши офицерски звания в службите по ал. 1 се
извършват по реда на чл. 28, т. 4 и чл. 32, т. 20.
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§ 55. Гражданските лица от Министерството на отбраната, Българската армия
и структурите на подчинение на министъра на отбраната, които са получавали заплата за
длъжност, равна със заплатата на кадровите военнослужещи на основание чл. 275, ал. 2
и 3, запазват възнагражденията, определени за длъжностите, на които са заварени, до
влизането им в съответните равнища.

§ 56. Във връзка с определяне числеността на кадровите военнослужещи в
обхвата на едно военно звание на основание чл. 32,
т. 8 до 31 декември 2004 г. ежегодно се извършва извънредно атестиране на кадровите
военнослужещи при условия и по ред, определени в Правилника за кадрова военна
служба.

§ 57. В чл. 95, ал. 4, т. 5 от Закона за висшето образование думите “за срока на
обучение, който се зачита за отбиване на наборна военна служба” се заличават.

§ 58. В чл. 19, ал. 2 от Закона за облагане доходите на физическите лица се
създава т. 8:

“8. наградата по чл. 244, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.”

§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”,
с изключение на § 35, 38 и 48, които влизат в сила от 1 януари 2003 г.

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на ……………………… 2002 г.
и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение
на Закона за отбраната и въоръжените сили на

Република България

Целта на законопроекта е да се подобри правната основа за извършване на
реформата в Българската армия в съответствие с Военната доктрина на Република
България. 

По-важните промени се изразяват в следното:
1. Променя се съставът на въоръжените сили, като се предвижда те да

включват личния състав на Българската армия, Министерството на отбраната и
структурите на подчинение на министъра (второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити). Във връзка с това се предлага Националната разузнавателна служба и
Националната служба за охрана, които досега бяха в състава на въоръжените сили, да
имат статут на специализирани служби (чл. 3, ал. 3, чл. 7, ал. 2, чл. 16 и § 54). С оглед на
това се предлага навсякъде в текста да отпадат думите “ръководител на друго
ведомство”.

2. Предлага се ново правомощие на Министерския съвет
(чл. 32, т. 8) да определя в рамките на числеността на въоръжените сили (определена от
Народното събрание с Военната доктрина) числеността на военнослужещите в обхвата
на едно военно звание. Това ще създаде нормативна гаранция за осъществяване на
исканото съотношение между младши и старши офицерски звания.

3. Предлага се нов кадрови модел, като се предвижда водещо при кадровото
развитие да бъде военното звание (чл. 91, 92, 119, 224,
§ 52, с който се отменя § 8 от Преходните и заключителните разпоредби, и създаването
на § 56 за извънредното атестиране).

- Предвижда се длъжностното развитие на кадровите военнослужещи да се
извършва последователно по ред, определен в Правилника за кадрова военна служба.

- Създава се възможност чрез новата система на заплащане на труда да се
намалят нивата на длъжности в обхвата на едно военно звание. Спецификата във
функциите на различните нива и длъжности ще се отчитат с разпоредбите на чл. 226 от
закона. По този начин механизмът за формиране на длъжностите според военното
звание и за определяне на възнагражденията на военнослужещите се привежда в
съответствие с изискванията в страните - членки на НАТО. Във връзка с промяната в
механизма за формиране на основното месечно възнаграждение на военнослужещите се
предлагат промени и в механизма за определяне възнаграждението на лицата, служещи в
постоянния резерв.

- Постига се стабилност в конкретното служебно правоотношение, тъй като
броят на военнослужещите в обхвата на едно военно звание ще се определя от
Министерския съвет и след 2004 г. ще стане сравнително постоянна величина.

- Този модел на кадрово развитие ще даде възможност кадровите
военнослужещи да се пенсионират независимо от притежаваното военно звание, щом са
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придобили право на пенсия съгласно чл. 69 от Кодекса за задължително обществено
осигуряване. По този начин се постига изравняване в статута на кадровите
военнослужещи със статута на офицерите и сержантите от Министерството на
вътрешните работи.

- Функционирането на модела до 2004 г. ще се осигури от ежегодното
извънредно атестиране на целия кадрови състав на въоръжените сили, което ще
гарантира формиране на качествен състав.

- С оглед реализирането на новия модел в кадровото развитие на
военнослужещите се предлага и отменяне на § 8 от Преходните и заключителните
разпоредби на закона.

4. Създава се ново основание за прекратяване на договорите за кадрова
военна служба с предизвестие от страна на министъра на отбраната - при придобиване
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл. 69 от Кодекса за
задължително обществено осигуряване. С предлаганото изменение инициативата за
прекратяване на това основание може да произхожда както от кадровия военнослужещ
(чл. 129), така и от другата страна по служебното правоотношение - министъра на
отбраната. В съответствие с чл. 36, ал. 1, т. 2 от закона освобождаването от кадрова
военна служба на офицери от Българската армия и на това основание се извършва по
предложение на Началника на Генералния щаб на Българската армия. Във връзка с това
е и допълнението на чл. 223.

5. Предвижда се наборниците, които не са завършили основно образование,
да се отлагат от наборна военна служба до завършването му, но не по-късно от 27
години. Предложението се прави с оглед намаления срок на наборната военна служба,
който не позволява продължителна подготовка във военните учебни центрове и налага в
армията да влязат предварително подготвени младежи. Въоръжението и техниката в
съвременната армия изискват познания в областта на техниката и природните науки.
Използването на модерните оръжия крие риск от увреждане на живота и здравето както
на лицата, които ги използват, така и на населението.

6. Предлага се изменение на кръга от кадровите военнослужещи, които
участват при извършването на подбор в случаите по чл. 128б, ал. 1, т. 2 от закона. В
подбора могат да участват кадрови военнослужещи, длъжностите на които не се
съкращават, за да останат на военна служба тези, които имат по-висока квалификация и
по-висока атестационна оценка. Условията и редът за извършване на подбора ще се
уредят в Правилника за кадрова военна служба.

7. Предлага се оптимизиране на процедурата за освобождаване от кадрова
военна служба, като освобождаването и прекратяването на договора за кадрова военна
служба се извършват с един акт, от едно и също лице, което има практическо значение
за сержантския и войнишкия кадрови състав (чл. 130);

8. Предвижда се изменение в чл. 228, като се регламентира възможността
военнослужещите да получават допълнително възнаграждение за заместване или
съвместяване на длъжности по ред и в размери, определени от министъра на отбраната.

9. Предвижда се възможност кадровите военнослужещи да могат да
закупуват жилища от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната
независимо от прослужените години във въоръжените сили в случаите на прекратяване
на договора за кадрова военна служба при условията на чл. 128б, ал. 1, т. 2 от закона.
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10. Предлага се министърът на отбраната да може да награждава български и
чуждестранни граждани за съществен принос и заслуги към отбраната на страната с
отличия и с предметни награди. Предвижда се наградата “поименно лично оръжие” да
не се облага с данък. Във връзка с това се предлага и допълнение в чл. 19, ал. 2 от Закона
за облагане доходите на физическите лица.

11. Предлага се промяна в размерите на отпуските на наборните
военнослужещи с оглед променения срок на наборната военна служба, който е в сила от
1 октомври 2001 г.

12. Предвиждат се промени в глава десета от закона относно статута на
гражданските лица във въоръжените сили. С оглед въвеждането на нов модел в
механизма за формиране на възнаграждението на военнослужещите – в съответствие с
присвоеното им военно звание, се предлага отменяне на ал. 2 и 3 от чл. 275, които
регламентират възможност за равенство в заплатите за длъжност между кадровите
военнослужещи и гражданските лица, заемащи длъжности с еднакви функционални или
образователно-квалификационни изисквания. Предвижда се тези граждански лица да
запазят възнагражденията, които са получавали до момента на отмяната.

13. Регламентира се възможността министърът на отбраната да може да
предоставя на военно-патриотичните съюзи и организации за безвъзмездно ползване и
на други помещения и сгради освен на такива във военните клубове. По този начин се
създават предпоставки за задълбочаване на сътрудничеството между Министерството на
отбраната и военно-патриотичните съюзи и организации (чл. 35, ал. 1, т. 31).

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Симеон Сакскобургготски)


