
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
__________________________________________________________________________
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. Член 24 се заличава.
§ 2. Създава се член 26а със следното съдържание:
"чл. 26а
(1)Министърът на отбраната утвърждава класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия. 
(2)В класификатора по ал. 1 длъжностите за военнослужещи се определят по степени в обхвата на военните звания. При определянето им са допустими отклонения от Закона за администрацията и актовете по неговото прилагане.
(3) Въз основа на класификатора по ал. 1 министърът на отбраната или оправомощени от него длъжностни лица утвърждават длъжностните разписания на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
§ 3. В чл. 212 текстът на ал. 2 се изменя така:
"(2). Конкретният размер на основните месечни възнаграждения на военнослужещите се определя от министъра на отбраната съобразно разполагаемите средства по бюджета на министерството и съгласно вътрешните правила за работната заплата".
§ 4. В чл. 212 ал. 3 се правят следните изменения:
а) в точка 1 числото "2,2" се заменя с числото "2,3";
б) в точка 2 числото " 1,75" се заменя с числото "1,8".
§ 5. В чл. 295 се създават нови алинея 2 и 3 със следното съдържание:
"(2). Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност за цивилен служител по трудово правоотношение се утвърждава ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България, като месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата, както следва:
1. за висше образование - не по-малко от 1,8;
2. за средно образование - не по-малко от 1,3.
(3). Конкретният размер на основните месечни възнаграждения по предходната алинея се определя от министъра на отбраната съобразно разполагаемите средства по бюджета на министерството и съгласно вътрешните правила за работната заплата".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§ 1. В закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.,  в чл. 60 след думите "чл. 212 ал. 3" се добавя текстът " и чл. 295 ал. 2".

§ 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.
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МОТИВИ


КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


С предложеният законопроект се дава възможност на министъра на отбраната да утвърждава класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия. Също така размерът на основното месечно възнаграждение за военнослужещите ще се определя с акт на министъра на отбраната, съобразно наличните финансови ресурси в бюджета на министерството и след изготвянето на вътрешни правила за работната заплата. 

Променят се коефициентите, с които се увеличава месечното възнаграждение за военнослужещи спрямо базата, приета ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България, като за офицери се повишава на не по-малко от 2,3, а за офицерски кандидати и сержанти не по-малко от 1.8. Подобен коефициент се въвежда и за лицата работещи по трудово правоотношение, където месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата за цивилни служители с висше образование – не по-малко от 1,8, а за тези със средно - не по-малко от 1,3.

Предложените промени в законопроекта са по аналог с приетия от Министерския съвет и внесен в Народното събрание проект на Закон за Министерството на вътрешните работи. Запазва се положението на равни права на министъра на отбраната и на министъра на вътрешните работи по отношение на определяне на възнагражденията в двата сектора. В обратен случай ще се стигне до сериозни диспропорции във възнагражденията в двата сектора, въпреки че Законът за държавния бюджет определя една и съща база на основното месечно възнаграждение, както за МО, така и за МВР.  

С предложеният законопроект ще се избегне явна дискриминация на военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната спрямо служителите на МВР и ще се повиши социалния им статут както на служителите от МВР.
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