
ЗАКОН 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ 

СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

(обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г., изм., бр. 74 от 2009 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 99 

от 15.12.2009 г., изм. и доп., бр. 16 от 2010 г., изм., бр. 88 от 2010 г., доп., бр. 98 от 2010 г., 

изм., бр. 101 от 2010 г., изм. и доп., бр. 23 от 2011 г., бр. 48 от 2011 г., изм., бр. 99 от 2011 

г., бр. 100 от 2011 г., изм. и доп., бр. 20 от 2012 г., изм., бр. 33 от 2012 г., доп., бр. 38 от 

2012 г., изм., бр. 15 от 2013 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 68 от 2013 г.) 

 

§  1. Създава се нов член 76а: 

„Чл/ 76 а 

 (1) По предложение на Република България и след одобряване от Организацията 

на Северноатлантическия договор, международни военни организации по смисъла на член 

XIV от Парижкия протокол за статута на Международните щабове, създадени по силата на 

Северноатлантическия договор (обн., ДВ, бр. 104 от 2004 г.), могат да установяват своето 

седалище на територията на страната. 

(2) С допълнителни споразумения към Парижкия протокол за статута на 

Международните щабове, създадени по силата на Северноатлантическия договор, 

сключени между Република България и съответните командвания на НАТО, могат да се 

уредят статута на международните военни организации, правата, задълженията и 

привилегиите на техния персонал, освобождаването от данъци на международната военна 

организация за служебни нужди, както и за лични нужди на нейния персонал, 

непроизхождащ от страната-домакин.“ 

§  2. Създава се нов член 76б: 

„Чл. 76б 

(1) Български военнослужещи могат да изпълняват военна служба в състава на 

международните военни организации по чл. 76а със седалище на територията на страната. 

(2) Статутът на военнослужещите по ал. 1 се определя за всеки конкретен случай в 

съответствие с приложимия международен договор, по който Република България е 

страна, включително допълнителното споразумение по чл. 76а, ал. 2, принципите и 



нормите на международното право, изискванията за заемането на съответната длъжност, 

както и с националното законодателство. 

(3) Военната служба по ал. 1 се изпълнява за определен срок, който не може да бъде 

по-дълъг от 5 години, след което военнослужещите се назначават на длъжности в 

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

министъра на отбраната.“ 

 

§ 3 Създава се нов член 76в: 

„Чл. 76 в.  

(1) Длъжности в международните военни организации със седалище на територията 

на страната за определен срок, не по-дълъг от 5 години, могат да заемат и лица, работещи 

по служебно или по трудово правоотношение в администрацията. 

(2) За времето на командироването те получават основната си заплата, съответно 

основното си възнаграждение, и допълнителни възнаграждения от изпращащата 

администрация. Ръководителят на международната военна организация изпраща 

периодично на изпращащата администрация оценка за работата на командирования 

служител и друга информация, необходима за оценяване на изпълнението на длъжността 

му. 

(3) При наличие на финансови средства и ако учредителните документи на 

международната военна организация го позволяват, същата може да наема на място и 

личен състав, при условията и по реда на Кодекса на труда и останалите разпоредби на 

трудовото законодателство.“  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

 

§ 4 В параграф § 1 се създава нова т. 24: 

„24. Международна военна организация е организация по смисъла на член XIV от 

Парижкия протокол за статута на Международните щабове, създадени по силата на 

Северноатлантическия договор (обн., ДВ, бр. 104 от 2004 г.), в която участва повече от 

една държава – членка на Северноатлантическия договор и която притежава цел и мисия с 

международен характер.“  

                                             Народни представители: 



МОТИВИ 

 

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 

ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Участието на Република България в Организацията на Северноатлантическия договор 

/НАТО/ се развива и придобива все по-активни форми. Едно от проявленията на 

членството ни се изразява в реализацията на възможността международни военни 

организации на НАТО /International Military Organisations - IMO/, по предложение на 

страната ни или на алианса и след одобряване от Северноатлантическия съвет на НАТО, да 

установяват своето седалище на територията на Република България. Предложеният 

законопроект урежда статута на международните военни организации на НАТО, както и 

възможностите за изпълнение на военна служба в тях от български военнослужещи и 

попълването им с цивилен личен състав от граждани на Р. България.  

 

Подобна международна военна организация вече съществува на територията на страната 

със създадения и очакващ акредитация Център за изследване, изграждане и 

усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при 

бедствия. Предложеният законопроект не се отразява на изпълняването на военна служба в 

състава на международна военна организация, създадена на основание на друг 

международен договор или споразумение, какъвто е случая с Бригада Югоизточна Европа 

(SEEBRIG). 

 

Основните положения на предложената нова уредба включват: правото на 

военнослужещите да изпълняват военна служба в такава организация; определянето на 

мандат при заемане на длъжностите както от военнослужещите, така и от цивилните 

служители, а също така и начина за заплащане на възнагражденията от страна на 

администрацията, която ги изпраща - МО или друго министерство/ведомство. При тази 

постановка самата международна военна организация или нейният директор не се явяват 

орган по назначаване/работодател на тези служители, а се осъществява особен вид 

командироване от страна на различни министерства/ведомства, по подобие на 



командироването в друга администрация, уредено в Закона за държавния служител. По 

този начин Република България като страна – домакин ще изпълнява своите задължения за 

попълване на отредените й позиции с български личен състав. 

 

Също така се предлага международна военна организация да има възможност, при наличие 

на отредено финансиране, да наема и сама персонал на място, какъвто наемат различните 

международни организации, но само по трудов договор, и изцяло под разпоредбите на 

българското трудово законодателство.  

 

Предложеният законопроект няма финансови параметри и не би се отразил на държавния 

бюджет. 

      

 

 

Народни представители: 

 
 


