ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И
ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ACT ON THE DEFENCE AND
ARMED FORCES OF THE
REPUBLIC OF BULGARIA

В сила от 12.05.2009 г.
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(Извлечение)

(Extracts)

…

…

Чл. 184. Военнослужещите нямат право на стачка и на синдикални
действия.
Чл. 185. Военнослужещите, които
упражняват професия като лекари,
лекари по дентална медицина, магистър-фармацевти, медицински сестри,
акушерки и асоциирани медицински
специалисти, могат да членуват в съответните съсловни организации.
Чл. 186. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр.
16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) В
мирно време военнослужещите могат да се сдружават за осъществяване
на дейности от взаимен интерес. Тези
дейности се извършват извън служебно време и не могат да накърняват
бойната готовност, подготовката, дисциплината, моралния дух на личния
състав и да нарушават установения
ред и единоначалието в Министерството на отбраната, в структурите на
пряко подчинение на министъра на
отбраната и в Българската армия.
(2) Въпросите, свързани с отбранителната политика на държавата, военното строителство, подготовката, бойната
готовност и мобилизацията на въоръжените сили, тяхното комплектуване с личен състав, въоръжение, техника и други имущества не могат да бъдат предмет
на дейност на сдруженията по ал. 1.
(3) Сдруженията могат да членуват
в сродни международни организации.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила
от 26.02.2010 г.) Взаимоотношенията
между сдруженията на военнослужещи и Министерството на отбраната се
уреждат със споразумения.
…

Art. 184. The military servicemen
shall not be entitled to strike and to engage in trade union activities.
Art. 185. The military servicemen physicians and doctors in dental medicine, master-pharmacists, medical nurses, obstetricians and associated medical
nurses may be members in the relevant
professional organisations.
Art. 186. (1) (amend. and suppl.
– SG 16/10, in force from 26.02.2010) In
peacetime the military servicemen shall
be able to associate for implementing
activities of mutual interest. These activities shall be implemented out of service
time, out of the units of the armed forces
and shall not affect the combat readiness, the training, the discipline, the moral spirit of the personnel and violate the
established order and undivided authority in the Ministry of Defence, in the units
directly subordinated to the Minister of
Defence and the Bulgarian Army.
(2) The issues, connected with the
defence policy of the state, the military
construction, the training, the combat
readiness and the mobilisation of the
armed forces, their support with staff,
arms, hardware and other possessions
shall not be possible to be subject of activity of the associations under Para 1.
(3) The associations may be members
of similar international organizations.
(4) (amend. – SG 16/10, in force from
26.02.2010) The relations between the
servicemen associations and the Ministry of Defence shall be regulated by
agreements.
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