ПРОЕКТ!



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

(обн.ДВ,бр.112 от1995г., изм.и доп., бр.67  от 1996г., бр. 122 от 1997г., бр. 70, 93, 152 и 153 от 1998г., бр. 12, 67 и 69 от 1999г., бр. 49 и 64 от 2000г., бр. 25 и 34 от 2001г., бр. 1, 40, 45 и 119 от 2002г. и бр. 50, 86, 95 и 112 от 2003г. бр. 93 и 111 от 2004г.)




§1. В чл.97, ал.2 думите “30 години” се заместват с думите “27 години”.
§2. В чл. 98 след думите " завършилите висше образование със степен " да се добави "специалист по … ," .
§3. В чл. 106,
 	1. в ал. 1, т.3 думите “3 години” се заместват с думите “1 година”.
	2. ал.3 - да отпадне
§4.  В чл. 107
	1. да се създаде нова т. 6 със следното съдържание:
"т.6. Приетите на кадрова военна служба"
	2. да се създаде нова т. 7 със следното съдържание:
	"т.7 Българските граждани с двойно гражданство и постоянно живеещи в чужбина."
	3. да се създаде нова т. 8 със следното съдържание:
"т.8 Младежите в тежко семейно положение по предложение на органа на местната администрация, при условие, че са подали молба до министъра на отбраната."
§5. В чл. 110 да се създаде нова т. 4 със следното съдържание:
	"т.4 Наборните военнослужещи в тежко семейно положение по предложение на органа на местната администрация, при условие, че са подали молба до министъра на отбраната."
§6. В чл. 112 да се създаде нова ал.3 със следното съдържание:
	"ал.3  На приетите на кадрова военна служба, неотслужили наборна военна служба, първите 6 месеца от службата се зачитат за наборна военна служба."
§7. В чл. 116,
	1. В ал.1, т. 1 - да отпадне
2. В ал.1,т. 2 след думите   “за старшините , и” да се добави “основно или по-високо образование - за войниците;"
3. ал.2 да отпадне .
§8. В чл. 224 
	1. В ал.2, т.1, буква “б” числото “1.3”се заменя с “1.5”
2. В ал.2, т.1, буква “в” след думите "за кадрови войник -" да се запише "не по-малко от 1,3 средни месечни заплати"
		

						Народен представител:
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мотиви



Изпълнението на приетите програми за модернизация и реформа на Българската армия  през последните години налага допълнително регламентиране на всички аспекти на организацията и протичането  на военната служба особено наборната и професионалната.
В изпълнение на приетите от Народното събрание на РБългария документи – Стратегически преглед на отбраната, План за организационно изграждане и модернизация на Въоръжените сили до 2015 г. и др. постепенно се увеличава броя на професионалните воиници в Българската армия,  което води до реално намаление на местата за приемане  на наборна служба на българските  младежи. 
Целта на предлаганите промени е регулиране на условията за набиране и постъпване на наборна военна служба, постъпването и осигуряването на професионалните воиници. Промените в Закона за отбраната и въоръжените сили на Р.България трябва да намалят натиска върху системата за подбор и да регламентират условията за подбор в новата среда.
Предлага се намаление на пределната възраст за освобождаване и отлагане от наборна военна служба съответно от 30 г. на 27 г., като по този начин освобождават най-дълго отлаганите младежи и се облегчава подбора за останалите, текстовете се прилагат и за българските граждани постоянно живеещи в чужбина. Регламентира се приемането на кадрови войници като отпада необходимостта от преминаване преди това на наборната служба. Предлага се подобряване на заплащането на професионалните войници като се има предвид увеличените им задължения и участията в мисии.
Тези поправки в комплекс с промените  в здравните критерии за подбор /списъка с болести за освобождаване/, критериите за отлагане и освобождаване - ще намалят напрежението свързано с наборната служба и ще подобрят условията за по нататъшна реформа и професионализация в БА.
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