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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
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., 
бр. 25 и 34 от 2001 г., бр. 1, 40, 45 и 119 от 2002 г., бр. 50, 86, 95 и 112 от 2003 г., бр. 93 и 111 от 2004 г., бр. 27, 38, 76, 88, 102 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36, 56, 82, 91 и 102 от 2006 г., бр. 11, 41, 46 и 59 от 2007 г.; Решение № 9 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 68 от 2007 г.)



§ 1.  В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Условията и редът за изпращане на български въоръжени сили извън територията на Република България се уреждат в този закон и в Закона за изпращане и използване на български въоръжени сили извън територията на Република България.
(3) В операции и мисии могат да участват и граждански лица. За срока на участието им в операцията или мисията им се присвоява военното звание, изискващо се за заемане на длъжността, и те имат статут на лица от постоянния резерв.”
§ 2. В чл. 73а, ал. 2 накрая се добавя „и се обнародват в „Държавен вестник”.
§ 3. Член 85 се отменя.
§ 4. В чл. 119 ал. 2-4 се отменят.
§ 5. Член 191 се отменя.
§ 6.  В чл. 234 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „храна или левовата равностойност” и запетаята след тях се заличават.
2. В ал. 2 думите „се изплащат порционни пари” се заменят със „се осигурява храна или левовата й равностойност”.
§ 7. Член 240а се изменя така:
„Чл. 240а. (1) Върху незастроени имоти – частна държавна собственост, в урбанизирани територии, предоставени на Министерството на отбраната и на изпълнителните агенции към министъра на отбраната, могат да се изграждат жилищни, общественообслужващи и спортни обекти за задоволяване нуждите на кадровите военнослужещи и гражданските лица в Министерството на отбраната, в Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на отбраната.
(2) За изграждане на обектите по ал. 1 може да се учреди възмездно право на строеж със заповед на министъра на отбраната.
(3) Правото на строеж се учредява след провеждане на търг при условия и по ред, определени от Министерския съвет. В условията на търга може да се предвиди заплащането на правото на строеж да се извърши чрез равностойно имотно обезщетение в новопостроената сграда на базата на оценка, извършена от независим оценител.
(4) На основание на заповедта и след изпълнение на процедурата по ал. 3 министърът на отбраната сключва договор.
(5) Новоизградените жилищни обекти, получени като обезщетение по ал. 3, са ведомствен жилищен фонд на Министерството на отбраната и се използват за отдаване под наем или за продажба на кадрови военнослужещи при условията и по реда, определени в акта на Министерския съвет по чл. 240, ал. 1.”
§ 8. В чл. 252, ал. 2 се създава изречение второ:
„Предоставените помещения и сгради не могат да се ползват от съюзите по ал. 1 за извършване на стопанска дейност.”
§ 9.  В чл. 271, ал. 2 изречение второ се заличава.
§ 10. В чл. 275 ал. 6 се изменя така:
„(6) На гражданските лица в Министерството на отбраната, в Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на отбраната се осигурява храна или левовата й равностойност при условията на чл. 234, ал. 2.” 
§ 11. В чл. 276, ал. 2 пред думите „на гражданските лица” се добавя „При извършване на дейности със специфичен характер”.
§ 12. Параграф 40 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 93 от 2004 г.) се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 13. Кадровите военнослужещи, на които до влизането в сила на този закон са връчени предизвестия за прекратяване на договора за кадрова военна служба на основание на отменения § 40, ал. 4 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 93 от 2004 г.), се освобождават от кадрова военна служба на основание чл. 128б, ал. 1, т. 3.
§ 14. В чл. 24, ал. 2, т. 1, буква „д” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г.) думите „Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България” се заличават, а след думите „Закона за Министерството на вътрешните работи” се добавя „и по чл. 234, ал. 2 и чл. 275, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България”.


Законът е приет от ХL Народно събрание на ……………………… 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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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


С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република се предлагат следните изменения и допълнения:
1. Предвижда се създаването на правна уредба, гарантираща изпълнението на задачите на въоръжените сили за участие в международни мисии и операции извън страната.
Участието на български военнослужещи във военни мисии или операции на ООН, ЕС и НАТО е една от най-важните форми, чрез които страната ни реализира националната си политика за сигурност. Това изрично е отбелязано и в Концепцията за участие на Република България с военни контингенти в операции зад граница, приета с Решение на Народното събрание (ДВ бр. 31 от 2005 г.). Посочените в концепцията форми на участие в операции зад граница, обхващащи както планирани действия от ООН, ЕС, НАТО и ОССЕ, така и аd hoc коалиции, изискват привеждане на българските въоръжени сили в съответствие с изискванията на провежданата операция при отчитане на националния ни интерес и възможности. 
За изпълнение на тази политика в чл. 70 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) се предвижда в мирно време български въоръжени сили да могат да участват в операции и мисии извън територията на страната в съответствие с националното законодателство и международните договори, в сила за Република България.
Редът, създаден в националното законодателство, изисква участието в операции и мисии по чл. 70 от ЗОВСРБ да бъде осъществявано на принципа на доброволността, материализиран в сключвания с кадровия военнослужещ договор за кадрова военна служба или допълнително споразумение към него за участие в мисия или операция - чл. 119, ал. 2 от ЗОВСРБ. 
Тази уредба на ЗОВСРБ отговаря на съществуващия досега смесен характер на Българската армия – професионални и наборни войници, на необходимостта в мисии и операции да бъдат изпращани съществуващи подразделения, а не такива, изграждани ad hoc за конкретната операция и на принципа на доброволността на участие в мисии и операции. 
Подразделенията, участващи в мисии и операции, трябва да имат определени оперативни способности - да бъдат оборудвани със съответната техника и да преминат специална подготовка. За целта съгласно § 40 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗОВСРБ (ДВ, бр. 93 от 2004 г.) с Решение № 561 на Министерския съвет от 2005 г. бяха определени подразделенията, които можеха да участват в мисии и операции. Те трябваше да бъдат изградени само от професионални войници, а приемът и подготовката им да бъдат по критерии, които да позволяват изпълнението на съответните задачи. 
На кадровите военнослужещи от определените подразделения задължително се предлага към датата на постъпване в подразделението сключване на допълнително споразумение по чл. 119, ал. 2 от ЗОВСРБ. Чрез това споразумение съответният военнослужещ декларира предварително доброволното си решение за участие в мисия и операция. При решение за участие на подразделението в конкретна мисия или операция отказът на военнослужещия да изпълни задължението си е обвързан с предвидените в ал. 3 и 4 на § 40 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗОВСРБ последици: предлагане на друга подходяща длъжност, съответно прекратяване на договора за кадрова военна служба на основание чл. 128б, ал. 1, т. 3 от ЗОВСРБ. Чрез този подход се гарантираше стабилността на личния състав на подразделенията, определени за участие в мисии и операции, т.е. създаваха се условия за повишаване готовността на подразделенията.
Кадровите военнослужещи от подразделенията, които не са определени за участие в мисии и операции, също могат да сключват допълнително споразумение по чл. 119, ал. 2 от ЗОВСРБ, с което да регламентират участието си в конкретна мисия или операция, но отказът от тяхна страна не е обвързан с определени санкции.
Това разделение на подразделенията от Българската армия и на правата и задълженията на кадровите военнослужещи наложи двойни стандарти при техния прием, подготовка и професионална реализация. Това от своя страна създаде различна мотивация сред военнослужещите и като резултат – демотивация сред военнослужещите от подразделенията, които не са включени в списъка на силите, определени за участие в операции и мисии извън страната. Именно от тези подразделения се формира и най-големият процент военнослужещи, доброволно напускащи армията. По този начин Българската армия се лишава от добре подготвени и обучени специалисти. 
Наред с изложеното значим проблем по осигуряването на нашето участие в мисии и операции е и формалното изискване за провеждане на подбор за всеки конкретен случай. Необходимо е да се гарантира възможността за гъвкаво използване и ротация на личния състав на българските въоръжените сили при изпълнение на задачи извън страната. Това заедно с отпадането на наборната военна служба от 1 декември 2007 г. и пълната професионализация на въоръжените ни сили изисква принципно нов подход при формирането на българските военни контингенти за участие в операции и мисии зад граница.
Предлаганият нов правен механизъм за изпълнение на кадровата военна служба при тези условия ще допринесе за:
1. Разширяване на базата за избор на подразделения и отделни специалисти, удовлетворяващи потребностите на всяка мисия.
2. Равни права и задължения за всички военнослужещи.
3. Подобряване на възможностите за дългосрочно планиране на участие в мисии на подразделения и отделни военнослужещи.
4. Повишаване на възможностите за съхраняване на натрупания по време на мисии и операции опит в организационната единица, участваща в операцията.
5. Гарантиране своевременното попълване на отделните длъжности за Българската армия с личен състав, придобил необходимата подготовка от и за участие в мисии.
6. Стимул за постъпване във всички поделения на Българската армия.
Отказът от изпълнение на кадрова военна служба извън територията на страната би било неизпълнение на задължение по военната служба, което като нарушение на военната дисциплина е несъвместимо с оставането на кадрова военна служба по смисъла на чл. 283 във връзка с чл. 281 от ЗОВСРБ. Това означава, че в такива случаи на кадровите военнослужещи следва задължително да се налага дисциплинарно наказание “уволнение”.  
С цел създаване на необходимия правен механизъм, гарантиращ изпълнението на задачите на въоръжените сили за участие в международни мисии и операции извън страната, с предложения законопроект се отменят разпоредбите на чл. 85, чл. 119, ал. 2-4 от ЗОВСРБ и § 40 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗОВСРБ. 
С допълнение в разпоредбата на чл. 70 от ЗОВСРБ изрично се посочва, че условията и редът за изпращане на български въоръжени сили извън територията на Република България се уреждат в ЗОВСРБ и в специалния Закон за изпращане и използване на български въоръжени сили извън територията на Република България.  
С оглед необходимостта от попълване на контингентите за участие в операции и мисии, включително с определени специалисти – граждански лица, се запазва досегашното съдържание на разпоредбата на чл. 119, ал. 4 като ал. 3 на чл. 70, с която се предвижда изключение от общите изисквания към лицата на служба в постоянния резерв.
Във връзка с предложената отмяна на § 40 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗОВСРБ се създава преходна разпоредба, с която се регламентира механизмът, по който ще се довършат започналите и недовършените процедури по освобождаване от кадрова военна служба на основание на разпоредбата на ал. 4 от същия параграф. Целта е да не се допусне утежняване положението на тази категория кадрови военнослужещи. Това са лица, които не са сключили допълнителни споразумения по чл. 119, ал. 2 от ЗОВСРБ, поради което са им връчени предизвестия за прекратяване на договорите за кадрова военна служба на основание чл. 128б, ал. 1, т. 3 от ЗОВСРБ. Тези кадрови военнослужещи са обективирали своя отказ от изпълнение на кадровата военна служба извън територията на Република България, което по смисъла на предлаганите изменения в ЗОВСРБ представлява нарушение на военната дисциплина и би следвало те да бъдат освободени по дисциплинарен ред, т.е. да им бъде наложено дисциплинарно наказание „уволнение”. 
2. Предлага се в чл. 73а, ал. 2 от ЗОВСРБ изрично да се предвиди, че уставите на въоръжените сили се обнародват в „Държавен вестник”. Предложението се прави с оглед на факта, че уставите на Въоръжените сили представляват нормативни административни актове на министъра на отбраната по смисъла на 
чл. 75, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Уставите се издават по прилагане на законовата разпоредба на чл. 73а от ЗОВСРБ, в която се посочват тяхното наименование и органът, който ги утвърждава. 
В Закона за „Държавен вестник” изчерпателно са посочени актовете на органите на държавна власт, които подлежат на обнародване в „Държавен вестник”, съответно в официалния и в неофициалния раздел. В Закона за „Държавен вестник” обаче не е изрично предвидено обнародването на нормативните административни актове, което е задължително по силата на АПК. Ето защо обнародването на уставите на въоръжените сили може да се извърши на основание чл. 7, ал. 1 от закона, ако тяхното обнародване е предвидено в закон или в нормативен акт на Министерския съвет.
3. Предвижда се отмяната на чл. 191 от ЗОВСРБ с оглед привеждането му в съответствие с новия Наказателно-процесуален кодекс (НПК). Разпоредбата на чл. 191 от ЗОВСРБ съществува в закона от неговото приемане и с нея се регламентира специален режим за „предварителното задържане” на кадровите военнослужещи. В новия НПК „предварително задържане” не съществува като фаза от наказателното производство. Липсата на посочения правен институт в НПК води до несъответствието на чл. 191 от ЗОВСРБ с разпоредбите на кодекса, поради което разпоредбата на чл. 191 от ЗОВСРБ следва да бъде отменена.
4. В законопроекта се предвижда задължението на Министерството на отбраната да изплаща порционни пари на кадровите военнослужещи и на гражданските лица да бъде заменено със задължението на ведомството да им осигурява тези средства целево за хранене, тъй като това е наложилата се практика в страните - членки на НАТО.
Според действащата редакция на чл. 234, ал. 1 от ЗОВСРБ Министерството на отбраната следва да осигурява на кадровите военнослужещи храна или левовата й равностойност, а съгласно ал. 2 – да им се изплащат порционни пари. И по отношение на двете суми законът предвижда, че не се облагат с данъци. Практиката обаче показва, че спецификата на осъществяваните от въоръжените сили функции и дейности, в т.ч. участие при овладяване и преодоляване на последиците от природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания, както и участие в международни операции и мисии, правят невъзможно кадровите военнослужещи сами да осигурят изхранването си с изплатените им порционни пари. С оглед на това и предвид припокриването на целите, за които се осигуряват средствата по реда на ал. 1 и 2 от чл. 234 на ЗОВСРБ, се предлага там, където има възможност, на кадровите военнослужещи да се осигурява храна в натура, а в останалите случаи – да се изплаща левовата й равностойност. По смисъла на чл. 234, ал. 5 от ЗОВСРБ видът, нормите и условията, при които ще се осигуряват двата вида доволствия, ще бъдат определени с акт на министъра на отбраната.
Предвиденото изменение на чл. 275, ал. 6 от ЗОВСРБ се налага, за да се синхронизира разпоредбата с предложените изменения в чл. 234 от ЗОВСРБ по отношение на гражданските лица, работещи в Министерството на отбраната, в Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на отбраната. 
Допълнението на чл. 276, ал. 2 от ЗОВСРБ се прави с цел  привеждане на нормата в съответствие с действащото законодателство и по-специално със Закона за здравословните и безопасни условия на труд. Това налага уточняване на случаите, в които на гражданските лица следва да се осигурява безплатно храна, специално и работно облекло и друго вещево имущество, а именно – при извършване на дейности със специфичен характер. Предложената редакция е в съответствие с аналогичната разпоредба на чл. 234, ал. 4 от ЗОВСРБ по отношение на кадровите военнослужещи.
Измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица са продиктувани от необходимостта нормата на 
чл. 24, ал. 2, т. 1, буква „д” от закона да съответства на новите редакции на чл. 234, съответно на чл. 275, ал. 6 от ЗОВСРБ, съгласно които се освобождават от данъчно облагане сумите за осигуряване на кадровите военнослужещи и на гражданските лица на храна в натура, съответно левова й равностойност.
5. С предлаганото изменение на чл. 240а от ЗОВСРБ се предвижда създаването на особен ред, различен от този по Закона за държавната собственост (ЗДС), за учредяване правото на строеж върху незастроени имоти - частна държавна собственост, в урбанизирани територии, предоставени на Министерството на отбраната и на изпълнителните агенции към министъра на отбраната, за изграждане на жилищни, общественообслужващи и спортни обекти. В действащата редакция на разпоредбата такава възможност съществува само по отношение на имоти, които са били отчуждени за нуждите на Министерството на отбраната до 1 юни 1996 г., без да се конкретизира в чие управление впоследствие те са предоставени. С новата редакция на чл. 240а, ал. 1 се разширява кръгът от имоти - частна държавна собственост, за които може да се прилага създаденият особен ред, но имоти, намиращи се единствено в урбанизирани територии. Уточнява се и предназначението на обектите, които ще се предоставят в обезщетение срещу учреденото право на строеж – за задоволяване на жилищните, общественообслужващите и спортните нужди на кадровите военнослужещи и гражданските лица от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната.
В законопроекта се запазват действащите разпоредби на 
чл. 240а, ал. 2, 3 и 4 от ЗОВСРБ, съгласно които министърът на отбраната със своя заповед учредява правото на строеж след провеждане на търг при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет, и сключва договор. С предлаганото изменение на ал. 2 обаче не се посочва срок, за който се учредява това право, както е в досегашната уредба. Мотив за това предложение е обстоятелството, че съгласно чл. 58, ал. 5 от ЗДС, който се прилага субсидиарно за неуредените случаи по отношение на разпореждането с имоти - държавна собственост, след изтичането на срока, за който е учредено вещното право на строеж, построеният обект преминава безвъзмездно в собственост на държавата. По смисъла на ЗДС вещното право на строеж може да се учредява безсрочно или за определен срок. Ето защо това решение следва да се взема за всеки конкретен случай с оглед на спецификата му. 
В предлаганата нова редакция на ал. 3 се предвижда заплащането на правото на строеж да се извършва и чрез равностойно имотно обезщетение, т.е. придобиване право на собственост върху обекти в новопостроената сграда, на базата на оценка, извършена от независим оценител, което е и един от вариантите за възмездяване на учреденото право на строеж,  посочени в чл. 58, ал. 2 от ЗДС.  
В предложената редакция на чл. 240а, ал. 5 се предвижда изрично, че новопридобитите като обезщетение жилищни имоти ще бъдат ведомствен жилищен фонд и настаняването под наем и разпореждането с тях ще се осъществява при условията и по реда, определени в акта на Министерския съвет по чл. 240, ал. 1, изречение второ от ЗОВСРБ, т. е. по реда за имотите от ведомствения жилищен фонд.
6. С допълнението на чл. 252, ал. 2 от закона се създава изрична забрана помещенията, предоставени безвъзмездно от Министерството на отбраната на военно-патриотичните съюзи и организации, да се ползват за извършване на стопанска дейност.
7. Предлага се отмяната на изречение второ на чл. 271, ал. 2 от ЗОВСРБ поради следните мотиви:
По силата на чл. 271, ал. 2, изречение първо от ЗОВСРБ във връзка с § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда всяка организационна и икономически обособена структура на Българската армия може да се легитимира като работодател.     
Според разпоредбата на чл. 271, ал. 2, изречение второ от ЗОВСРБ обаче длъжностните лица, които са ръководители на структури от Българската армия, действат като пълномощници на министъра на отбраната, а работодател на всички граждански лица в Министерството на отбраната и в Българската армия е Министерството на отбраната, чийто законен представител е министърът на отбраната. 
С цел преодоляване на вътрешното противоречие между изречение първо и изречение второ на чл. 271, ал. 2 от ЗОВСРБ предлагаме изречение второ да бъде отменено.
Заличаването на този текст няма да доведе до неблагоприятни последици за лицата, които работят по трудови правоотношения в Министерството на отбраната и в Българската армия. Те няма да бъдат лишени от възможността да получат обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда. То ще се следва на основание чл. 1, ал. 3 от Постановление № 31 на Министерския съвет от 1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда.
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