
Към МЗ № ОХ-446/16.07.2010 г. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

 

към Колективния трудов договор в Министерството на отбраната,  

обявен с МЗ № ОХ-919/19.12.2009 г. 

  

 

Днес, 16.07.2010 г., в гр. София,  

между  

Министерството на отбраната на Република България, представлявано от 

министъра на отбраната АНЮ АНГЕЛОВ, наричан по-долу „РАБОТОДАТЕЛ“, 

от една страна, 

и Федерацията на независимите синдикати от отбраната „Българска армия“ 

(ФНСО „БА“) към КНСБ, представлявана от председателя ГЕОРГИ 

БРАТОВАНОВ,  

и Националния синдикат „Отбрана“ (НС „Отбрана“) към КТ „Подкрепа“, 

представляван от председателя ТОДОР ВОДЕНОВ, наричани по-долу 

„СИНДИКАТИ“, от друга страна,  

на основание чл. 56 от Кодекса на труда и § 8 от Преходните и 

заключителните разпоредби на Колективния трудов договор в МО, обявен с МЗ 

№ ОХ-919/19.12.2009 г., 

се сключи настоящото ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ 

КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР В МИНИСТЕРСТВОТО НА 

ОТБРАНАТА (КТД-МО) от 19.12.2009 г. 

 

СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

  

§ 1. В чл. 3, ал. 3 думите „стойността на храната по чл. 61” да се заменят с 

„порционните пари”. 

§ 2. Чл. 54, ал. 1, т. 5 се изменя така: „образователна и научна степен 

"доктор" или научна степен "доктор на науките", изискващи се за длъжността, 

която заемат”. 

  § 3. Чл. 56 се изменя така: 

- в ал. 4 думите „При преназначаване/назначаване на цивилните 

служители” се заменят с „В случаите, когато цивилни служители са 

преназначени/назначени”. 

- в ал. 5 думите „При назначаване на съкратени от структури на МО 

цивилни служители, които не са работили при друг работодател” се заменят с „В 

случаите, когато съкратени цивилни служители не са работили при друг 

работодател след прекратяване на трудовите правоотношения и са назначени 

отново в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия”.   

§ 4. Чл. 61 се изменя така: 

„Чл. 61. (1) На цивилните служители се осигуряват порционни пари при 

условия, по ред и в размери, определени с акт на министъра на отбраната. 

(2) Порционните пари на цивилните служители са в размер, равен с този 

на военнослужещите и не се облагат с данък”. 

  § 5. Създава се нов чл. 81а: 

„Чл. 81а (1) Работодателят осигурява на всеки цивилен служител 

подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа в 
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съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на 

работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от 

оценката на риска на съответното работно място, при спазване на 

изискванията на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за 

провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и 

служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд (обн. ДВ, бр. 102/22.12.2009 г.). 

(2) С колективен трудов договор при конкретен работодател могат да се 

определят и други извън посочените в чл. 6, ал. 1 от наредбата лица, на които 

да се провежда обучение по безопасност и здраве при работа.  

§ 6. Чл. 94 се изменя така:  

„Чл. 94. (1) Цивилните служители се ползват от правата по чл. 226б от 

ЗОВСРБ. 

(2) В жилищните комисии като членове задължително участват 

упълномощени представители на СИНДИКАТИТЕ.” 

§ 7. В чл. 97 и чл. 98 думите „ИА”Социални дейности на МО” се заменят 

с „ИА”Военни клубове и военно-почивно дело”. 

       § 8. Чл. 99 се изменя така:  

„Чл. 99. Цивилните служители и членовете на техните семейства 

ползват военните клубове, почивната и спортната база към министерството при 

условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.” 

§ 9. В чл. 126, ал.1  думите „или на началника на отбраната” се заличават. 

§ 10. § 3, т. 1 от Допълнителните разпоредби се изменя така: 

„РАБОТОДАТЕЛ” е Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и формированията на Българската армия, 

които имат организационна и икономическа самостоятелност. 

 

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 § 11. Думите в: 

- в чл.чл. 1;  3, ал. 1;  9; 12, ал. 1; 18; 27; 28; 33; 46;  50;  55, ал. 1; 56, ал.1;  

71, ал. 3; 74; 88, ал. 1;  90, ал. 2; 93; 98; 103, ал. 2; 108, ал. 1 думите „структурите 

на Министерството на отбраната (МО) по чл. 77, ал. 2 от ЗОВСРБ” се заменят с 

„Министерството на отбраната (МО), структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия”;  

- в чл. 3, ал. 2 и чл. 7 думите „структурите на МО по чл. 77, ал. 2 от 

ЗОВСРБ” се заменят с „МО, структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната”; 

- в чл.чл.  12, ал. 2; 19; 36, ал. 5;  78, ал. 4; 81, ал. 1 и 2; 82, ал. 5; 86, т. 2;   

думите „структурите на МО по чл. 77, ал. 2 от ЗОВСРБ” се заменят с „МО, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и военните 

формирования”; 

- в чл. 4, ал. 1 думите „структурите на МО по чл. 77, ал. 2 от ЗОВСРБ” се 

заменят със „структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната”; 

- в чл.чл. 21; 22; 23; 26, ал. 1; 37; 56, ал. 3; чл. 70, ал. 1; 71, ал. 1; 110; 114; 

116; 117; 118; 120, ал. 1; 126, ал. 1; 129, ал. 1; 134,  ал. 1 и § 13 от ПЗР думите 

„по чл. 77, ал. 2 от ЗОВСРБ” се заменят със „структура/ите/ата на пряко 

подчинение на министъра на отбраната”;  
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- в чл. 100, ал. 1,т. 2; §1 от ДР;  § 11, ал. 1 от ПЗР и § 16 от ПЗР думите 

„по чл. 77, ал. 2 от ЗОВСРБ” се заменят със „структура/ите на пряко подчинение 

на министъра на отбраната и военното/ите формирование/я”;  

- в чл.105 думите „в структурите на МО по чл. 77, ал. 2 от ЗОВСРБ” се 

заменят с „в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

военните формирования” , а думите „на структурите на МО по чл. 77, ал. 2 от 

ЗОВСРБ” се заменят с „на МО, структурите на пряко подчинение на министъра 

на отбраната”; 

- в Приложение 2 – в т. 1, първо тире;  т. 2, първо тире; т. 6; т. 10 думите 

„съответната структура  на МО по чл. 77, ал. 2 от ЗОВСРБ” се заменят с „МО, 

съответната структура на пряко подчинение на министъра на отбраната”; 

 - в Приложение 2 в т. 2, трето, седмо и осмо тире  думите „съответната 

структура  на МО по чл. 77, ал. 2 от ЗОВСРБ” се заменят с „МО, съответната 

структура на пряко подчинение на министъра на отбраната или военното 

формирование”. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 12. Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от 

Колективния трудов договор в Министерството на отбраната, обявен с МЗ № 

ОХ-919 от 19.12.2009 г., и влиза в сила от датата на подписването му. 

§ 13. Допълнителното споразумение се съставя и подписва в четири 

еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един екземпляр за 

ИА „Главна инспекция по труда“. 

§ 14. В срок от пет работни дни от подписването на споразумението 

работодателят се задължава да го обяви в своя заповед и да го изпрати до 

административните звена на Министерството на отбраната, структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. 

§ 15. В срок от пет работни дни от получаването на споразумението 

ръководителите на административните звена на МО и на структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и командирите (началниците) на 

военните формирования от всички степени се задължават да запознаят личния 

състав със съдържанието му. 

§ 16. В срок от пет работни дни от подписването на Допълнителното 

споразумение Министерството на отбраната публикува съдържанието му на 

интернет-страницата си при спазване на установения за това ред. 

 

С Т Р А Н И 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСО „БА”        МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  

   НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

              ГЕОРГИ БРАТОВАНОВ             АНЮ АНГЕЛОВ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС „ОТБРАНА” 

 

                          ТОДОР ВОДЕНОВ 
 


