
З А П О В Е Д 

 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

16.07.2010 г.                  № ОХ-448              гр. София 

_____________________________________________________________________ 

 

СЪДЪРЖАНИЕ. Относно обявяване на „Правила за организацията и дейността  

                    на съветите за социално сътрудничество в Министерството  

                    на отбраната” 

_____________________________________________________________________ 

 

На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България във връзка с раздел ІІІ от Правилника за организацията и 

дейността на съветите за тристранно сътрудничество и с цел създаване на по-

добри условия за осъществяване на социалното сътрудничество в 

Министерството на отбраната 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

1. Обявявам „Правила за организацията и дейността на съветите за 

социално сътрудничество в Министерството на отбраната”, съгласно 

приложението. 

 

2. Правилата за организацията и дейността на съветите за социално 

сътрудничество в Министерството на отбраната влизат в сила от  16.07.2010 г. 

 

3. Отменям МЗ № ОХ-244/02.04.2002 г., изменена и допълнена с МЗ № 

ОХ-192/23.03.2004 г., считано от 16.07.2010 г. 

 

4. В петдневен срок от подписването на Правилата Министерството на 

отбраната публикува съдържанието им на интернет-страницата си.  

 

Със съдържанието на заповедта и Правилата за организацията и дейността 

на съветите за социално сътрудничество в Министерството на отбраната да се 

запознае целият личен състав от Министерството на отбраната, структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. 

 

Контролът по изпълнението на заповедта и Правилата възлагам на 

заместник-министъра на отбраната - председател на Отрасловия съвет за 

социално сътрудничество в Министерството на отбраната.  

 

 

     МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

     НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

АНЮ АНГЕЛОВ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Към МЗ № ОХ-448/16.07.2010 г. 

 

 
ОТРАСЛОВ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 
============================================================= 

 
 

ПРАВИЛА 
 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА 
СЪВЕТИТЕ ЗА СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 
 

 
РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

 
ПРЕДМЕТ 

 
 Чл. 1. Тези правила уреждат организацията и дейността на органите за 
социално сътрудничество в Министерството на отбраната: Отрасловия съвет за 
социално сътрудничество в Министерството на отбраната (ОССС-МО) и 
комисиите за социално сътрудничество (КСС). 
 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 
 

ФУНКЦИИ, СЪСТАВ  И КОМПЕТЕНТНОСТ 
НА ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 
 
 Чл. 2. Отрасловият съвет за социално сътрудничество в Министерството 
на отбраната е орган за осъществяване на консултации и сътрудничество при: 

а) уреждането на въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с 
тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище 
на цивилните служители по трудово правоотношение, които са специфични за 
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната и Българската армия; 

б) уреждането на въпросите на служебните и осигурителните отношения 
на цивилните служители по служебно правоотношение, специфични за 
Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната, които прилагат Закона за администрацията. 

 
Чл. 3. (1) ОССС-МО обсъжда и дава мнения при уреждането на 

въпросите, отнасящи се до: 
а) трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, 

осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище на цивилните 
служители по трудово правоотношение, работещи в Министерството на 
отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 
Българската армия; 

б) служебните и осигурителните отношения на цивилните служители по 
служебно правоотношение, работещи в Министерството на отбраната и 
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структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които прилагат 
Закона за администрацията. 

(2) Мнение по ал. 1 се дава по искане на работодателя/органа по 
назначаване, синдикалните организации или по инициатива на ОССС-МО. 
 (3) При подготовката на нормативни актове в областта на трудовите и 
непосредствено свързаните с тях отношения в отбраната, осигурителните 
отношения и по въпросите на жизненото равнище, проектите се обсъждат 
предварително в ОССС-МО.  

 
Чл. 4. Страни  в ОССС-МО са: 

 а) Министерството на отбраната; 
 б) Федерацията на независимите синдикати от отбраната “Българска 
армия” (ФНСО “БА”) към КНСБ и Националния синдикат “Отбрана”                     
(НС “Отбрана”) към КТ “Подкрепа”. 

 
Чл. 5. (1) ОССС-МО се състои от постоянни членове: 
а) четирима представители на Министерството на отбраната; 
б) по двама представители на ФНСО “БА” и НС “Отбрана”. 
(2) Председателят на ОССС-МО е заместник-министър на отбраната и се 

определя от министъра на отбраната след консултации с централните 
ръководства на ФНСО “БА” и НС “Отбрана”.  

(3) Представителите на Министерството на отбраната се определят от 
министъра на отбраната, а на ФНСО “БА” и НС “Отбрана” – от техните 
централни ръководства съгласно уставите им. 

(4) Представителността  на синдикатите се установява по реда на чл. 36 от 
Кодекса на труда чрез официален документ, издаден от съответната организация, 
призната за представителна на национално равнище. 

(5) В началото на всяка календарна година централните ръководства на 
ФНСО „БА” и НС „Отбрана” представят официалния документ по ал. 4. 

 
 Чл. 6. Организирането и координирането на работата на ОССС-МО, както 
и административното и техническото обслужване, се осъществява от секретар, 
определен от министъра на отбраната. 
 
 Чл. 7. Поименният състав на ОССС-МО се обявява със заповед на 
министъра на отбраната. 
  

Чл. 8. (1) При необходимост по покана на страните в заседанията на 
ОССС-МО могат да участват председателите на централните ръководства на 
синдикатите. 
 (2) При своевременно уведомяване и взаимно съгласие на страните за 
участие в заседанията на ОССС-МО за обсъждане на конкретни проблеми могат 
да участват до двама представители от всяка участваща страна. 

 
Чл. 9. (1) ОССС-МО взима решение за присъединяване на цивилни 

служители по трудово правоотношение, които не членуват в синдикалните 
организации, страни по Колективния трудов договор в МО (КТД-МО), по реда и 
условията на действащия към момента КТД-МО. 

(2) Постъпващите заявления за присъединяване се регистрират в 
специална книга от комисия по присъединяване към КТД-МО. 

(3) ОССС-МО се произнася по получените заявления на първото 
заседание след получаването на заявлението. 
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(4) Комисията по присъединяване към КТД-МО уведомява писмено 
лицето, подало заявление за присъединяване, както и неговия работодател за 
решението на ОССС-МО. 
 

Чл. 10. (1) Ръководителите на административните звена в Министерството 
на отбраната и на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 
командирите (началниците) на военните формирования от всички степени 
оказват съдействие на синдикалните дейци за участие в работата на ОССС-МО, 
комисиите и работните групи. За времето на участие в провежданите заседания 
синдикалните дейци се освобождават от преките им служебни задължения при 
условията и по реда на чл. 161, ал. 1 от Кодекса на труда и действащия към 
момента КТД-МО. 

(2) Председателят на ОССС-МО писмено уведомява работодателите на 
представителите на синдикатите за необходимостта от освобождаване от 
преките им задължения. 
  

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 
 

ЗАСЕДАНИЯ НА ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 

 
 Чл. 11. (1) ОССС-МО приема своите решения на заседания. 
 (2) ОССС-МО провежда редовни заседания веднъж на всеки два месеца. 
 (3) По искане на всяка от страните в ОССС-МО могат да се провеждат и 
извънредни заседания. 
 (4) Когато по преценка на страната, поискала провеждането на извънредно 
заседание, въпросите следва да бъдат спешно разгледани, заседанието на          
ОССС-МО се свиква не по-късно от 5 работни дни от датата на постъпване на 
искането. 

  
Чл. 12. 1) ОССС-МО се свиква на заседание от председателя му, който 

определя и дневния ред на заседанието. 
 (2) Заседание на ОССС-МО може да се свиква и по искане на ФНСО “БА” 
или НС “Отбрана”, които предлагат и дневния ред на заседанието. 
 (3) При необходимост към предложения от страните дневен ред на 
заседанието се прилагат съответните материали и документи, конкретизиращи и 
допълващи поставените за обсъждане проблеми и въпроси. 
  

Чл. 13. При необходимост и съгласие на страните решенията на ОССС-
МО се предоставят на дирекция „Връзки с обществеността” и се публикуват на 
интернет-страницата на министерството.  

 
Чл. 14. (1) Секретарят на ОССС-МО уведомява членовете на съвета най-

малко 7 работни дни преди заседанието за датата, часа и мястото на редовните 
заседания на ОССС-МО, като им изпраща дневния ред и необходимите 
материали. 
 (2) В случаите на чл. 11, ал. 4 уведомяването и предоставянето на 
материалите следва да не е по-късно от 2 работни дни преди заседанието. 
   

Чл. 15. (1) Заседанията на ОССС-МО се провеждат и се считат за редовни, 
ако на тях присъстват представителите на всички участващи в него страни. 
 (2) При невъзможност за присъствие на постоянен член, в заседанието на 
съвета участва представител на страната,  упълномощен за всеки конкретен 
случай, или заместника му. 
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 (3) Заседанията са редовни и когато на тях не присъстват упълномощени 
представители на някои от участващите в него страни, в случай, че те са били 
уведомени. 

(4) Лицата по чл. 8 участват в заседанията без право на глас. 
 (5) Всички присъстващи на заседанието лица се вписват в протокола от 
заседанието. 

  
Чл. 16. (1) Заседанията на ОССС-МО се откриват и ръководят от 

председателя му. 
 (2) Дневният ред на всяко заседание се уточнява и приема в началото на 
заседанието. 
 (3) По обсъжданите на заседанието въпроси постоянните членове на 
ОССС-МО или лицата, които ги заместват, изразяват своите становища и 
предложения мотивирано в рамките на 5 минути. Становищата и предложенията 
следва да бъдат представяни на заседанието и в писмен вид на членовете на 
съвета. 
  

Чл. 17. (1) Решенията на ОССС-МО се приемат с общо съгласие  на 
присъстващите членове на съвета. 

(2) Решенията на ОССС-МО се оформят в протокол от проведеното 
заседание. 

 
 Чл. 18. (1) Всеки от участниците в ОССС-МО предприема необходимите 
действия за изпълнение на взетите решения по чл. 17, ал. 2 в определения срок. 

(2) Приетите в ОССС-МО решения се предоставят на министъра на 
отбраната или на длъжностните лица, в чиято компетентност е изпълнението на 
съответното решение. 
 
 Чл. 19. (1) За разглежданите на всяко заседание на ОССС-МО въпроси, за 
изразените становища и приетите решения секретарят на съвета изготвя 
протокол до 5 работни дни след провеждането му. 
 (2) Протоколът се подписва от председателя, секретаря на ОССС-МО и от 
упълномощените представители на ФНСО “БА” и НС “Отбрана”. 
 (3) Копие от подписания протокол на всяко заседание се предоставя на 
всяка от участващите в ОССС-МО страни. 
 (5) В случаите, когато на заседание на ОССС-МО са обсъждани проекти 
на нормативни актове, постъпили в МО на междуведомствено съгласуване, 
копие от протокола заедно с писмените становища, ако има такива, се 
предоставят  на съответните държавни органи. 
  

Чл. 20. На всяко заседание на ОССС-МО се отчита изпълнението на 
решенията от предходното заседание. 
 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 
 

КОМИСИИ/РАБОТНИ ГРУПИ КЪМ ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ  
ЗА СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В МИНИСТЕРСТВОТО  

НА ОТБРАНАТА 
 
 Чл. 21. (1) По решение на ОССС-МО към него могат да се създават на 
паритетни начала постоянни и/или временни комисии и/или работни групи за 
обсъждане и изготвяне на проекти на нормативни актове, отнасящи се до 
трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните 
отношения и на жизненото равнище на цивилните служители по трудово 
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правоотношение, както и до служебните и осигурителните отношения на 
цивилните служители по служебно правоотношение. 
 (2) Комисиите и/или работните групи на свои заседания изготвят 
становища по постъпили в ОССС-МО проекти на нормативни актове и по 
въпроси, възложени им от председателя или с решение на съвета. 
 
 Чл. 22. ОССС-МО може да определи правилата за организацията на 
работата на комисиите и работните групи. 
 
 Чл. 23. Поименният състав на комисиите и/или на работните групи се 
приема от ОССС-МО и се обявява със заповед на министъра на отбраната. 
 
 Чл. 24. Членовете на комисиите и/или на работните групи ползват правата 
по  чл. 10. 
 

РАЗДЕЛ ПЕТИ 
 

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОССС-МО 
 

Чл. 25. Разходите по дейността на ОССС-МО и комисиите и/или на 
работните групи са за сметка на бюджета на Министерството на отбраната. 
 

 
РАЗДЕЛ ШЕСТИ 

 
СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО 

ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И 
ФОРМИРОВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ 

 
 Чл. 26. Социалното сътрудничество в структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната и формированията на Българската армия се 
осъществява чрез комисии за социално сътрудничество (КСС). 
  

Чл. 27. (1) Комисии за социално сътрудничество се създават на паритетни 
начала между ръководствата на структурите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната и на командирите (началниците) на военните формирования от 
всички степени и представители на синдикалните организации, членуващи във 
ФНСО „БА” и НС „Отбрана”.  

(2) Представителите на структурата на пряко подчинение на министъра на 
отбраната и на военното формирование се определят от съответния ръководител 
и от командирите (началниците), а на синдикалните организации – от техните 
ръководства. 

(3) Председателите на КСС се определят от съответния ръководител на 
структурата  на пряко подчинение на министъра на отбраната и на командирите 
(началниците) на военните формирования след консултации с ръководствата на 
синдикалните ръководства. 

(4) Синдикалната организация (секция) удостоверява своята 
представителност с официален документ, издаден от съответната синдикална 
централа, страна в ОССС-МО. 

 
 Чл. 28. Поименният състав на КСС се обявява със заповед на съответния 
ръководител на структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната и 
на командира (началника) на съответното военно формирование. 
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Чл. 29. Принципите на работата на КСС са основани на правилата за 
организацията и дейността на ОССС-МО. 

 
 Чл. 30. На КСС се предоставят решенията на ОССС-МО, които се отнасят 
до съответните структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 
военното формирование. 
  

Чл. 31. Организацията на дейността на КСС, както и нейното 
финансиране, се осигуряват от ръководителите на съответните структури или 
военно формирование. 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 1. Правилата за организацията и дейността на съветите за социално 
сътрудничество в Министерството на отбраната са приети на основание            
раздел ІІІ от Правилника за организацията и дейността на съветите за 
тристранно сътрудничество на заседание на Отрасловия съвет за социално 
сътрудничество в МО, проведено на 02.07.2010 г. 

 
§ 2. Промени в Правилата  организацията и дейността на съветите за 

социално сътрудничество в Министерството на отбраната се извършват по 
споразумение между страните, участващи в Отрасловия съвет за социално 
сътрудничество в Министерството на отбраната. 

 
§ 3. Правилата за организацията и дейността на съветите за социално 

сътрудничество в Министерството на отбраната влизат в сила от датата на 
подписването им. 

 
§ 4. Правилата се  публикуват на интернет-страницата на Министерството 

на отбраната при спазване на установения за това ред. 
 
 
 
ЗА СИНДИКАТИТЕ:     ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА: 
 
ФНСО “БА”   ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 
 
 
 
 /ГЕОРГИ БРАТОВАНОВ/        /АВГУСТИНА ЦВЕТКОВА/ 
  
                __16.07.2010 г.                   ___16.07. 2010 г. 
 
 
НС “ОТБРАНА”  
 
 
 /ТОДОР ВОДЕНОВ/ 
 

    __16.07.2010 г. 
 

 

 

 


