
ЗАПОВЕД 

 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 

 

 

13.06. 2017 г.               №  ОХ-570                                       София 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

Относно обявяване състава на Отрасловия съвет 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 чл. 3б от КТ, чл. 18 от Правилника за 

организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество (обн. 

ДВ, бр. 57/22.06.2001 г.), т. 2.2.10. от МЗ № ОХ-444 от 10.05.2017 г. 

относно определяне на функциите и делегиране на правомощия на 

заместник-министрите на отбраната и с цел осъществяване на социалното 

сътрудничество в Министерството на отбраната  

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

1. Да се сформира Отраслов съвет за социално сътрудничество в 

Министерството на отбраната в следния състав: 

а. За председател на съвета определям: 

Атанас Димитров Запрянов – заместник-министър на отбраната 

б. За представители на Министерството на отбраната в съвета 
определям: 

- г-н Иво Венциславов Антонов – директор на дирекция „Социална 

политика“; 

- полковник Игнат Иванчев Спахийски – заместник-директор на 

дирекция „Управление на човешките ресурси“; 

- г-жа Климентина Иванова Денева – директор на дирекция „Правно–

нормативна дейност“; 

- полковник Ангел Илиев Маринов – директор на дирекция 

„Планиране, програмиране и бюджет“. 

в. Представители на синдикатите: 

в.1. ФНСО „БА”: 
- Георги Петров Братованов – председател на  ФНСО „БА”; 

- Николай Петков Иванов – заместник-председател на ФНСО „БА”; 

в.2. НС „Отбрана”: 

- Слав Желев Желев – заместник-председател на НС „Отбрана”; 

- Иван Димитров Георгиев – синдикален секретар на  НС „Отбрана”. 



 

г. За секретар на съвета определям: 

     Мариана Максимова Токушева – главен експерт в дирекция 

„Социална политика”. 

 

2. Отрасловият съвет за социално сътрудничество в Министерството 

на отбраната да осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите 

на Кодекса на труда и Правилника за организацията и дейността на 

съветите за тристранно сътрудничество. 

 

3. Ръководителите на административните звена в Министерството на 

отбраната, ръководителите на структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и командирите (началниците) на военните 

формирования от Българската армия  да оказват съдействие на 

синдикалните дейци за участие в работата на Отрасловия съвет за 

социално сътрудничество в Министерството на отбраната, както и в 

неговите спомагателни органи. Същите да се освобождават от преките им 

служебни задължения за времето на провежданите заседания съгласно 

разпоредбите на чл. 161, ал. 1 от КТ. 

 

4. Настоящата заповед да се публикува на интернет-страницата на 

Министерството на отбраната. 

 

5. Отменям МЗ № ОХ-443 от 27.06.2013 г., изм. с МЗ № ОХ-546 от 

01.08.2013 г., МЗ № ОХ-697 от 09.10.2013 г., МЗ № ОХ-820 от 03.12.2013г., 

МЗ №  ОХ-124 от 19.02.2014 г., МЗ № ОХ-720 от 06.10.2014г., МЗ № ОХ-

884 от 11.12.2014 г., МЗ № ОХ-27 от 12.01.2015 г., МЗ № ОХ-343 от 

25.05.2015 г., МЗ № ОХ-799 от 11.11.2015 г., МЗ № ОХ-626 от 09.08.2016 

г., МЗ № ОХ-869 от 09.11.2016 г. и МЗ № ОХ-180 от 22.02.2017 г. 
 

Със съдържанието на заповедта да се запознае целият личен състав 

от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия. 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на заместник-

министъра на отбраната – Атанас Димитров Запрянов. 

 

 

 

        МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

         

 

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 


