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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) Този  Правилник за вътрешния трудов ред в Комендантство-

МО (ПВТРКМО) определя отношенията между цивилните служители, 

работещи по трудово правоотношение в Комендантство-МО, наречени по-

долу служителите, и работодателят (началникът на Комендантство-МО), като 

страни по трудовото правоотношение, и урежда:  

1. възникването, изменението и прекратяването на трудовите 

правоотношения; 

2. правата и задълженията на страните по трудовото правоотношение; 

3. разпределението на работното време, почивките и отпуските; 

4. трудовата дисциплина, дисциплинарните нарушения и наказания, и 

реализирането на ограничената имуществената отговорност. 

(2) ПВТРКМО има за цел: 

1.  да уреди организацията на труда в Комендантство - МО съобразно 

функциите на военното формирование, посочени в Постановление № 382 на 

МС от 30.12.2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили до 

2020 г.; 

2. да създаде предпоставки за укрепване на трудовата дисциплина;  

3. да информира служителите за условията, изискванията и 

отговорностите на страните по трудовото правоотношение.  

 

 
Глава втора 

 
 ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 
Чл. 2. (1) Вакантните длъжности за цивилни служители в 

Комендантство – МО се обявяват и публикуват в: 

1. Регистър на вакантните длъжности за цивилни служители по Кодекса 

на труда в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбрана и Българската армия (в сайта на Министерството на 

отбраната - https://civilreg.mod.bg/ в раздел „Регистър“); 

https://civilreg.mod.bg/
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2. Сайта на Агенцията по заетостта. 

            (2) В обявите по ал.1 се посочва  следната информация: 

1. населено място, където се изпълнява длъжността; 

2. област в която е длъжността; 

3. минимална образователна степен; 

4. наименование на длъжността и основни изисквания; 

5. крайна дата за подаване на формуляри. 
 

Чл. 3. (1) Кандидатът, за да встъпи в трудово правоотношение на 

вакантна длъжност в Комендантство - МО подава заявление (Приложение № 

1), отправено към работодателя, към което прилага: 

1. автобиография; 

2. лична карта за справка, която се връща веднага; 

3. документ/документи за придобито образование, специалност, 

квалификация,  правоспособност, изискващи се за заемането на съответната 

длъжност, за която лицето кандидатства. В случай, че се представят копия на 

посочените документи, кандидатът изписва на всяка страница „Вярно с 

оригинала“ и се подписва.  

4. документ за предварителен медицински преглед при първоначално 

постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово 

правоотношение за срок над 3 месеца. 

5. свидетелство за съдимост. 

6. документи, удостоверяващи трудовия стаж (трудова книжка, 

служебна книжка, пенсионни документи, удостоверения за пенсиониране и 

други). В случай, че се представят копия на посочените документи, кандидатът 

изписва на всяка страница „Вярно с оригинала“ и се подписва.  

(2) Документът за медицински преглед и свидетелството за съдимост 

се представят след определяне на кандидата за проучване за достъп до 

класифицирана информация и преди подписването на трудовия договор. 

Документът за медицински преглед трябва да е издаден не по-късно от 6 (шест) 

месеца преди сключване на трудовия договор.  

(3) При необходимост работодателят може да изисква  и 

предоставянето на допълнителни информация и документи, извън посочените 

в предходната алинея, свързани с изпълнението на длъжността, за която лицето 

кандидатства. 

(4) Заявлението по ал. 1, заедно с приложените към него документи, се 

завеждат в регистратурата за некласифицирана информация.  

(5) Началникът на Комендантство-МО със своя заповед назначава 

комисия за разглеждане на подадените заявления. Комисията преценява 

съответствието на изискванията на длъжността по длъжностната 

характеристика с придобитото от кандидата образование, професионален опит 
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и квалификация, като при необходимост провежда събеседване с кандидатите. 

При двама или повече кандидати, отговарящи на изискванията за заемане на 

длъжността, комисията оценява кандидатите по определените в заповедта 

критерии, и предлага класиране на подходящите за заемането на длъжността 

кандидати.  

(6) Комисия,  назначена със заповед на началника на Комендантство-

МО,  определя общия трудов стаж и стажа по специалността на кандидата, 

което се посочва в трудовия договор.   

(7) Служители от сектор „Административен“ на отдел 

„Административно и информационно осигуряване” организират попълването 

от кандидата и изпращането на необходимите документи за издаване на 

разрешение за достъп до класифицирана информация, съгласно изискващото 

се за длъжността ниво на достъп до класифицирана информация. Трудовият 

договор се сключва след получаване на посоченото разрешение.  

 

Чл. 4. (1) Трудовото правоотношение възниква със сключването на 

писмен трудов договор между служителя и работодателя. 

(2) Трудовият договор се изготвя от сектор „Административен“  на 

отдел „Административно и информационно осигуряване” и съдържа 

необходимите реквизити, посочени в чл. 66, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ). 

При определяне размера на основната заплата и допълнителните 

възнаграждения на служителя, както и условията и реда за тяхното получаване, 

се вземат предвид заповедите на министъра на отбраната, регламентиращи 

размерите на основните месечни заплати на цивилните служители от 

Българската армия, които не прилагат Закона за администрацията и Закона за 

държавния служител, както и действащият Колективен трудов договор в 

Министерството на отбраната.   Екземпляр от трудовия договор се съгласува 

със заместник – началника на Комендантство-МО, началника на щаба на 

Комендантство-МО, главния юрисконсулт, началника на отдел „Финансово - 

счетоводен” и съответния началник на отдел/отделение, на когото служителят 

ще бъде подчинен. Финансовият контрольор издава контролен лист.  

(3) Трудовият договор се сключва между служителя и работодателя 

преди постъпването на работа. Той се изготвя в четири екземпляра и се 

подписва от страните по него. Първият екземпляр от трудовия договор се 

съхранява в регистратурата за некласифицирана информация в съответния 

регистър, вторият се прилага към трудовото досие на служителя, което се 

съхранява в сектор „Административен“ на отдел „Административно и 

информационно осигуряване”, третият се връчва срещу подпис на 

новоназначения служител върху първия екземпляр, а четвъртият се предава на 

началника на отдел „Финансово - счетоводен“. 

(4) Служителят при постъпване на работа е длъжен да представи  3 броя 
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снимки с размери 3/5 и трудовата си книжка. Ако служителят постъпва за 

първи път на работа, отдел „Административно и информационно осигуряване” 

в срок от 5 дни от датата на назначаване го снабдява с трудова книжка. 

Постъпването за първи път на работа се удостоверява от служителя с писмена 

декларация. 

(5) При сключването на трудовия договор: 

1. работодателят запознава служителя с длъжностната характеристика; 

2. служителят подписва декларации: 

а) по чл. 284 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България (Приложение № 2); 

б) по чл. 285а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България. Това не се отнася за лицата, заемащи технически длъжности; 

в) декларация за несъвместимост - това не се отнася за лицата, заемащи 

технически длъжности; 

г) попълва личен формуляр (Приложение № 3); 

д) попълва декларация за обстоятелствата за изплащане на парични 

обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и 

трудоустрояване по болнични листове (Приложение № 4). 

(6) В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия 

договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или 

упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до 

съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. 

Уведомлението се изготвя и представя в НАП от служител от отдел 

“Административно и информационно осигуряване”. 

(7) Екземпляр от сключения трудов договор, копие от уведомлението 

по чл. 62, ал.3 от КТ, заверено от съответното териториално поделение на 

НАП, както и подписан екземпляр от длъжностната характеристика, се връчват 

на служителя преди постъпването му на работа. 

(8) Вторият екземпляр от длъжностната характеристика се съхранява в 

сектор „Административен“ на отдел „Административно и информационно 

осигуряване“. 

Чл. 5. Работодателят си запазва правото да сключва трудов договор със 

срок за изпитване в своя полза за период не по-дълъг от 6 месеца. Трудовият 

договор може да се сключи и в полза на двете страни.   

Чл. 6. (1) Служителят постъпва на работа в едноседмичен срок, освен 

ако страните не са уговорили друг срок. Началникът на отдел 

“Административно и информационно осигуряване”, заедно със служителя, 

писмено отразяват в оригинала на договора датата на постъпване на служителя 

на работа, която дата се счита за начало на изпълнение на трудовия договор. 
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Служителите от отдел “Административно и информационно осигуряване” 

въвеждат данните за служителя в подсистема „Личен състав” на АИС „Труд и 

работна заплата” и АСУ на човешките ресурси, подсистема „Витоша“, 

отразяват възникването на трудовото правоотношение в трудовата  книжка и 

вписват данните по изискванията чл.349 от КТ. Трудовата книжка се връща за 

съхранение при служителя. 

(2) При постъпване на работа, длъжностното лице по здравословни и 

безопасни условия на труд в Комендантство - МО запознава новопостъпилия 

служител с настоящия ПВТРКМО, както и с вътрешнонормативните актове, 

свързани със здравословните и безопасни условия на труд. Запознаването с по-

сочените нормативни актове се удостоверява с подписа на служителя. 

(3) Ако служителят не постъпи на работа в срока по ал. 1, трудовото 

правоотношение се смята за невъзникнало, освен ако това се дължи на 

независещи от него причини, за които той е уведомил работодателя до 

изтичането на срока. 

Чл. 7. (1) Валидно възникнало трудовото правоотношение може да 

бъде изменено с писмено съгласие на страните по него, съставляващо 

неразделна част от трудовия договор. 

            (2) Писменото съгласие по ал. 1 се оформя като допълнително 

споразумение и се изготвя в четири еднообразни екземпляра от служителите 

от отдел “Административно и информационно осигуряване”, които 

организират съгласуването му по реда на чл. 4, ал. 2, подписването от страните 

и неговото регистриране. 

(3) При изменението на трудовия договор, в тридневен срок, служители 

от отдел “Административно и информационно осигуряване” изготвят 

уведомление, което представят в НАП, в случаите когато се променя 

длъжността и/или срокът на договора, или има издаване на постановление по 

реда на чл. 405а от Кодекса на труда. 

(4) В случай на престой или при производствена необходимост, работо-

дателят може едностранно да възложи на служителя временно да извършва 

друга работа, за срок до 45 календарни дни в рамките на една календарна 

година, съответно за времето, докато продължава престоя. 

Чл. 8. (1) Трудовото правоотношение се прекратява на основанията и 

по реда, предвидени в Кодекса на труда и действащият Колективен трудов 

договор в Министерството на отбраната.    

(2) Трудов договор, сключен със срок за изпитване, може да бъде 

прекратен без предизвестие от страната, в чиято полза е уговорен. 

            (3) Работодателят може по своя инициатива да прекрати 

правоотношение със служител, възникнало след придобито и упражнено от 
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служителя право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Работодателят 

прекратява трудовия договор, като отправя в 30-дневен срок писмено 

предизвестие до служителя и след получаване на информация от Националния 

осигурителен институт (НОИ) за упражнено право на пенсия от служителя по 

реда на чл.328, ал.1, т. 10, 10а, 10б и 10в и ал. 3 от КТ. 

(4) Трудовото правоотношение се прекратява със заповед на 

работодателя, която се съгласува по реда на чл. 4, ал. 2, и се връчва на 

служителя срещу подпис. Своевременно след връчването на заповедта, 

служителят е длъжен да предостави трудовата си книжка в отдел 

“Административно и информационно осигуряване” за вписване на данните, 

свързани с прекратяване на правоотношението. Надлежно оформената трудова 

книжка се предава незабавно на служителя, срещу подпис в тетрадка регистър 

за предадена трудова книжка. 

(5) Преди прекратяването на трудовото правоотношение, служителят 

представя в отдел „Финансово - счетоводен” обходен лист по образец 

(Приложение № 5 ), подписан от съответните длъжностни лица и утвърден от 

началника на Комендантство - МО, че няма задължения за имущество, парични 

средства и материали. Обходният лист се съхранява в сектор 

„Административен“ в отдел „Административно и информационно 

осигуряване“. 

(6) В седемдневен срок от прекратяване на трудовото правоотношение 

служител от отдел “Административно и информационно осигуряване” изготвя 

уведомление, което изпраща до НАП. Служители от посочения отдел въвеждат 

данните за прекратяването в подсистема „Личен състав” на АИС „Труд и 

работна заплата” и АСУ на човешките ресурси, подсистема „Витоша“. 

 

 

 

Глава трета 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО 

ПРАВООТНОШЕНИЕ 

Чл. 9. Работодателят има право: 

1. да изисква от всеки служител точно, добросъвестно и качествено да 

изпълнява възложените му трудови задължения; 

2. да издава задължителни за работещите в Комендантство-МО 

указания и нареждания относно изпълнението на техните функционални 

задължения; 

3. да осъществява контрол върху спазването и прилагането на 

настоящите правила, както и върху изпълнението на задължителните указания 
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по т. 2; 

4. да осъществява лично или чрез други лица контрол върху начина на 

съхранение и експлоатация на повереното на служителите имущество; 

5. да налага установените в чл. 188 от КТ дисциплинарни наказания; 

6. да търси ограничена имуществена отговорност за виновно 

причинените от служителя вреди; 

7. да възлага на служителя изпълнение на друга работа при реда и 

условията на чл.120 от КТ (при производствена необходимост или престой). 

Чл. 10. Работодателят е длъжен: 

1. да осигури на служителя работно място, нормални, безопасни и здра-

вословни условия на труд при изпълнение на неговите трудови задължения; 

2. да снабдява служителите с необходимите за извършването на 

работата им техника, пособия, материали и консумативи; 

3. да предостави на всеки служител кратко описание на работата, която 

той се ангажира да изпълнява (длъжностна характеристика); 

4. при необходимост да дава на служителя задължителни указания 

относно начина и реда на реализиране на неговите трудови ангажименти, като 

осъществява контрол върху тяхното изпълнение; 

5. да запознае служителя с настоящите вътрешни правила, както и с 

вътрешнонормативните актове, свързани със здравословните и безопасни 

условия на труд; 

6. периодично и в срок да изплаща дължимите трудови 

възнаграждения; 

7. да осигурява служителите за всички осигурени социални рискове, 

при спазване на условията и реда, установени с Кодекса за социално 

осигуряване и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане; 

8. да съдейства за повишаване квалификацията на служителите, както 

и да създава условия за усъвършенстване на труда им; 

9. да изиска трудовата книжка на служителя, точно и своевременно да 

вписва в нея необходимите данни и настъпилите промени, след което веднага 

да я връща; 

10. да подобрява социално-битовите условия на работа на 

служителите. 

 

Чл. 11. Служителят има право: 

1. на трудово възнаграждение, в сроковете и условията, предвидени с 

индивидуалния трудов договор; 

2. на социално и здравно осигуряване, съгласно действащата 

нормативна уредба; 

3. на почивките и отпуските, установени в настоящия правилник и при 
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спазване на императивните разпоредби на КТ; 

4. на нормални, здравословни и безопасни условия на труд; 

5. да получи кратко описание на работата, която ще извършва 

(длъжностна характеристика); 

6. да получава указания относно начина на изпълнение на трудовите 
функции; 

7. да получава от работодателя достоверна и своевременна информация 

по въпроси, непосредствено свързани с трудовите му ангажименти; 

8. на достъп до издадените от работодателя вътрешнонормативни 

актове; 

9. да прави предложения за подобряване организацията на работа; 

10. да бъде осигурен с лични предпазни средства и да получи работно 

облекло. 

Чл. 12. Служителят е длъжен: 

1. да изпълнява възложената му съгласно индивидуалния трудов 

договор работа компетентно, добросъвестно и в срок; 

2. да спазва вътрешнонормативните актове; 

3. да изпълнява указанията и нарежданията на работодателя, издадени 

във връзка с трудови му задължения; 

4. стриктно да се придържа и спазва изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд, към приетите технически и технологични правила, 

правилата за безопасност на труда и противопожарна безопасност, както и 

всички други вътрешни нормативни актове в Комендантство-МО; 

5. да пази повереното му имущество и използва консумативи и 

материали, съпътстващи трудовия процес, като съблюдава принципа на 

икономичност и производствена ефективност на труда; 

6. да спазва въведеното в Комендантство-МО работно време, като го 

използва за изпълнение на своите трудови задължения; 

7. да работи с колегите си в атмосфера на сътрудничество, 

координация и толерантност и с поведението си да не възпрепятства 

изпълнението на техните задължения; 

8. да проявява лоялност към работодателя, като не разпространява 

поверителни за него сведения и опазва доброто му име и репутация; 

9. да поддържа и повишава своята професионална квалификация; 

10. да се явява на работното си място навреме и в състояние, 

позволяващо да изпълнява възложените задачи, да не употребява по време на 

работа алкохол, наркотици и други упойващи вещества; 

11. да съхранява трудовата си книжка и при поискване незабавно да я 

представи на служителите от отдел “Административно и информационно оси-

гуряване” за вписване на съответните обстоятелства в нея; 
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12. да поддържа ред и чистота на работното си място. 
 

Глава четвърта 

РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ 

Чл. 13. (1) Нормалната продължителност на работното време на 

служителите от Комендантство - МО през деня е 8 часа или 40 часа, седмично, 

при петдневна работна седмица. Работното време от 09.00 ч. до 17.30  ч. с 30 

минути обедна почивка между 11.30 ч. и 14.30 ч., с изключение на: 

1. на служителите от отдел „АИО“, извършващи размножаване на 

документи по утвърден график – работното време от 08.00 ч. до 16.30 ч., с 

обедна почивка от 30 минути между 12.00 ч. и 13.00 ч., и работно време от 

10.00 ч. до 18.30 ч., с обедна почивка от 30 минути между 13.00 ч. и 14.00 ч.; 

2. на служителите от отделение „Стопански дейности“, работещи, 

както следва: 

 а) във ведомствения стол работно време:  

             аа) от 06.30 ч. до 15.00 ч., с обедна почивка от 30 минути от 10.00 ч. до 

10.З0 ч. - за лицата, заемащи длъжностите „главен готвач“, „готвач“, „майстор 

сладкар“, главен специалист (Завеждащ склад „Хранително имущество“) и 

„технически изпълнител“; 

             бб) от 07.00 ч. до 15.30 ч. с обедна почивка от 30 минути от 11,30 ч. до 

12,00 ч., за лицата, заемащи длъжностите „работник кухня“ и „транжор“; 

            вв) от 06.З0 ч. до 15.00 ч. с обедна почивка от 30 минути от 10,30 ч. до 

11,00 ч. за лицата, заемащи длъжността „сервитьор“; 

 гг) от 07.30 ч. до 16.00 ч. с обедна почивка от 30 минути от 10,00 ч. до 

10,30 ч. за лицата, заемащи длъжностите „главен специалист“. 

            б) в бюфетите: 

            аа) в бюфет № 1 – работно време с клиенти от 07.30 ч. до 17.00 ч., по 

утвърден график за служителите, както следва - от 07.30 ч. до 16.00 ч. с обедна 

почивка от 30 минути от 11.00 ч. до 11.30 ч., и от 9.00  ч. до 17.30  ч. с обедна 

почивка от 11.30 ч. до 12.00 ч. (с отчитане на финансовите средства от 17.00 ч 

до 17.30 ч.); 

            бб) в бюфет № 2 - работно време с клиенти от 07.30 ч. до 17.00 ч., по 

утвърден график за служителите, както следва - от 07.30 ч. до 16.00 ч. с обедна 

почивка от 30 минути от 10.00 ч. до 10.30 ч., и от 9.00  ч. до 17.30 ч. с обедна 

почивка от 10.30 ч. до 11.00 ч. (с отчитане на финансовите средства от 17.00 ч 

до 17.30 ч.);  

            вв) в офис/бюфет № 3 – работно време от 07.30 ч. до 17.30 ч.,  по 

утвърден график за служителите, както следва -  от 07.30 ч. до 16.00 ч., с обедна 

почивка от 30 минути от 10.00 ч. до 10.30 ч., и от 09.00 ч. до 17.30 ч., с обедна 

почивка от 30 минути от 11.30 ч. до 12.00 ч.; 
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            в) в складовете/хранилищата – работно време от 09.00 ч. до 17.30 ч., с 

обедна почивка от 30 минути от 12.00 ч. до 12.30 ч.; 

            г) във фризьорския салон – работно време от 08.30 ч. до 17.00 ч., с 

обедна почивка от 30 минути от 12.00 ч. до 12.30 ч.; 

            д) във фитнес-залата – работно време от 07.00 ч до 21.00 ч., по утвърден 

график за служителите, както следва - от 07.00 ч. до 15.30 ч., с обедна почивка 

от 30 минути от 12.30 ч. до 13.00 ч., и от 12.30 ч. до 21.00 ч., с обедна почивка 

от 30 минути от 15.00 ч. до 15.30 ч.; 

            3. на служители от отдел „Поддръжка“, работещи като 

чистачи/хигиенисти, работно време по утвърден график от 07.00 ч. до 15.30 ч., 

с обедна почивка от 30 минути между 12.00 ч. и 14.00 ч.,  и от 10.00 ч. до 18.30 

ч., с обедна почивка от 30 минути между 12.00ч. и 14.00 ч. 

            4. при ползване на законоустановен отпуск от служител, размножаващ 

документи от отдел „АИО“, на служител, работещ в бюфетите и фитнес-залата 

от отделение „Стопански дейности“, работно време е: 

             а) в размножителното помещение от 09.00 ч. до 17.30 ч. с обедна 

почивка от 30 минути от 12.30 ч. до 13.00 ч. 

             б) в бюфетите от 07.30 ч. до 16.00 ч., с обедна почивка от 30 минути 

между 12.00 ч. и 14.00 ч.; 

             в) във фитнес-залата от 09.00 ч. до 17.30 ч., с обедна почивка от 30 

минути от 12.00 ч. до 12.30 ч. 

             (2) При необходимост, за отделни служители, за изпълнение на 

определени задачи, със заповед на началника на Комендантство-МО, може да 

се определя работно време, различно от посочената алинея, при спазване на 

регламентираната продължителност на работния ден и почивките. 

            (3) Графиците за работата на служителите,  се изготвят от съответните 

началници на отдели/отделения до 28-мо число на текущия месец за следващия 

месец, и се представят за утвърждаване от началника на Комендантство-МО. 

            (4) В случай, че на служител се налага да отсъства през работно време 

или при необходимост от по-ранно приключване, същият предварително да 

уведомява прекия си началник и да напуска работното си място след неговото 

разрешение. 

 

            Чл. 15. Работодателят в изпълнение на заповед на министъра на 

отбраната и след консултации с представителите на синдикалните 

организации, със своя заповед определя длъжностите, за които се установява 

ненормиран работен ден. 

Чл. 16. Редът, организацията, отчитането и заплащането на положения 

извънреден труд се определя със заповед на работодателя в съответствие с нор-

мативната уредба. 
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Чл. 17. (1) Служители, които не са членове на синдикалните 

организации, страни по Колективния трудов договор в Министерството на 

отбраната, придобили най- малко 8 месеца трудов стаж, имат право на основен 

платен годишен отпуск в размер на 20 работни дни. 

(2) Служители, членове на синдикалните организации, страни по 

Колективния трудов договор в Министерството на отбраната, имат право на 

основен платен годишен отпуск в размери, съгласно този договор, спрямо 

трудовия си стаж. 

(3) Служителите, работещи при условията на ненормиран работен 

ден, имат право на допълнителен платен годишен отпуск, като неговия размер 

се определя ежегодно със заповед на началника на Комендантство - МО. 

(4) Служителите, членове на синдикалните организации, страни по 

Колективния трудов договор в Министерството на отбраната, ползват правата 

по ал. 2 и 3, след получаване в Комендантство - МО на списък на лицата, 

членуващи в съответната синдикална организация, и подписан от председателя 

на синдикалната секция на съответния синдикат. 

Чл. 18. (1) Ползването на всички видове отпуски, регламентирани в КТ, 

с изключение на отпуска при временна неработоспособност, се разрешава след 

подаване на писмено заявление от служителя, имащ право на определения вид 

отпуск, и писмена заповед на началника на Комендантство – МО (заповед, 

издадена на основание чл. 154, ал. 1, т. 7 от Устава за войсковата служба на 

въоръжените сили на Република България). 

(2) Преди да ползва полагаемия му се платен годишен отпуск, 

служителят попълва писмено заявление, предоставено му от отдел 

„Административно и информационно осигуряване“ най-малко пет работни 

дни преди началната дата на ползването на отпуска. Заявлението се съгласува 

с началника на отдела/отделението и се подписва от лицето, определено за 

заместник на отсъстващия служител. Ползването на отпуск става след 

издаването на заповед на началника на Комендантство - МО. 

(3) В случаите на временна нетрудоспособност, служителят е длъжен 

своевременно да уведоми непосредствения си ръководител, както и да 

представи в отдел „Административно и информационно осигуряване“ 

болничния лист до два работни дни от издаването му. 

(4) Началникът на Комендантство - МО има право да предостави 

платения годишен отпуск на служителя, без негово искане или съгласие, в 

следните случаи: 

1. по време на престой повече от 5 работни дни; 

2. при ползване на отпуск едновременно от всички служители, 

работещи във ведомствения стол; 

3. когато след покана служителят не е поискал отпуска си до края на 

календарната година, за която се полага. 
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Чл. 19. (1)  Началникът на Комендантство - МО със своя заповед 

обявява отложения платен годишен отпуск за предходната година и полагащия 

се платен годишен отпуск за настоящата календарна година на всички 

служители.  

(2) В срок не по-късно от 31 януари, работодателят уведомява писмено 

всеки служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да 

ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от 

предходни календарни години. 

             (3) Отложеният платен годишен отпуск за предходна година,  се ползва 

не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се 

полага. Служителят може да ползва отпуска по реда на чл. 176, ал. 3 от КТ. 

Правото на служителя на ползването на платения годишен отпуск се погасява 

по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е 

отпаднала причината за неползването му. 
 

Глава пета 

ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА, ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ 

И НАКАЗАНИЯ, ОГРАНИЧЕНА ИМУЩЕСТВЕНА 

ОТГОВОРНОСТ 

Чл. 20. Служителите са длъжни да изпълняват възложените им трудови 

задължения, съгласно длъжностната характеристика и да спазват трудовата 

дисциплина, регламентирана в Кодекса на труда, в нормативните актове по 

неговото прилагане и в настоящия правилник. 

Чл. 21. (1) Нарушение на трудовата дисциплина е всяка форма на 

виновно неизпълнение на трудовите задължения от служителя, за което на 

нарушителя се налага дисциплинарно наказание. 

(2) Нарушение на трудовата дисциплина по ал. 1 е и неспазване на раз-

поредбите от настоящия правилник. 

Чл. 22. Контролът по спазването на трудовата дисциплина се 

осъществява от началника на Комендантство-МО, неговия заместник, 

началникът на щаба и началниците на отдели/отделения. 

Чл. 23. Преди да пристъпи към налагане на дисциплинарно наказание, 

работодателят изслушва служителя, или приема писмените му обяснения за 

случилото се, събира и оценява посочените от него доказателства. При 

фактическа сложност, началникът на Комендантство - МО със своя заповед, 

изготвена от отдел „Административно и информационно осигуряване“, може 

да назначи комисия за събиране на доказателства от значение за случая. 

Чл. 24. Дисциплинарните наказания се налагат със заповед на 
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началника на Комендантство - МО. Заповедта се изготвя от отдел 

„Административно и информационно осигуряване“ и се връчва на служителя 

срещу подпис с отбелязване на датата на връчването. 

 

Чл. 25. (1) Служителят отговаря имуществено за вреда, която е 

причинил на работодателя поради небрежност при или по повод изпълнението 

на трудовите си задължения (ограничена имуществена отговорност). 

Отговорността е само за претърпяната от работодателя загуба, но не и за 

пропуснатата полза. Размерът на вредата се определя към деня на настъпването 

й, а ако той не може да се установи - към деня на откриването й. 

(2) Размерът на отговорността по ал. 1 се определя, както следва: 

1. за вреда, причинена от служител при или по повод изпълнение на 

трудови задължения - отговорността е в рамките на причинената вреда, но не 

повече от размера на уговореното месечно трудово възнаграждение; 

2. за вреда, причинена от лицата, осъществяващи отчетническа дейност 

(на които е възложено като трудово задължение да събират, съхраняват, 

разходват или отчитат парични или материални ценности) - отговорността е до 

размера на вредата, но не повече от трикратния размер на уговореното месечно 

трудово възнаграждение. 

(3) Ограничената имуществена отговорност се реализира с издаването 

на заповед на началника на Комендантство - МО. Заповедта се изготвя от отдел 

„Административно и информационно осигуряване“ в 1-месечен срок от 

откриването на вредата, но не по- късно от 1 година от причиняването й, а 

когато вредата е причинена при извършване на отчетническа дейност - в 3-

месечен срок от откриването й, но не по-късно от 5 години от нейното 

причиняване. Отдел „Финансово - счетоводен“ или специално назначена 

комисия изготвя становище относно размера на отговорността. 

Чл. 26. Когато вредата е причинена умишлено или в резултат на прес-

тъпление, отговорността се определя от гражданския закон (пълна 

имуществена отговорност) 

Чл. 27. Имуществената отговорност на служителя се прилага 

независимо от дисциплинарната, административно-наказателната и 

наказателната отговорност за същото деяние. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред в Комендантство 

- МО се издава на основание чл. 181 от Кодекса на труда и след проведени 

консултации с представителите на синдикалните организации в 

Комендантство - МО. 

§ 2. При изготвянето на този правилник са взети предвид 
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императивните правни норми, съдържащи се в Кодекса на труда, и 

подзаконовите нормативни актове, уреждащи неговото прилагане, както и 

действащият Колективен трудов договор в Министерството на отбраната.  

§ 3. За неуредените въпроси в настоящия правилник се прилагат норма-

тивните актове, посочени в § 2. 

§ 4. Настоящият правилник влиза в сила от деня на обявяването му и 

отменя Правилника за вътрешен трудов ред в Комендантство-МО, обявен със 

заповед № РД-07-70 /12.03.2016 г., изменена и допълнена със заповеди № РД-

07-326/03.11.2016 г. и № РД-07-152/08.06.2017 г. 
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Приложение № 1 

 

                                                       ДО НАЧАЛНИКА НА КОМЕНДАНТСТВО-МО 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
От ......................................................................................... ЕГН  .......................................  

живущ в  ..............................................................................................................................  

тел. за връзка - ..............................................................................................................  
Лична карта № .............................. , издадена на ................................ от ..........................  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЧАЛНИК, 

Моля да бъда назначен/а на подходяща длъжност в Комендантство - МО в 

съответствие с притежаваните от мен образователен ценз и професионална 

квалификация. 

Прилагам: 

1. Автобиография 

2. Копие на Диплома за .................. образование № .........................  

3. Копие на трудова книжка серия ........ № ........................  

4. Други документи: 

С УВАЖЕНИЕ: 

 ................................ / ..................  

. .20 г.
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Приложение № 2 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 284 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България 

Дата на деклариране ..................................... година 

Долуподписаният 

(трите имена) 

Месторабота ....................................  ..................................................................  

Отдел/ сектор ......................................................................................................  

Длъжност ............................................................................................................  

Постоянен адрес .................................................................................................  

Настоящ адрес ....................................................................................................  

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Няма да осъществявам политическа дейност в Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. 

2. Няма да изразявам политически възгледи през работно време и във 

формированията и обектите на Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от На-

казателния кодекс. 

Декларатор 

/

Дата 

/ 
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Приложение № 3 

КОМЕНДАНТСТВО - МО 

ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 

1.Име ....................................  

/собствено, бащино, фамилно/  

2.Дата на раждане ...............  

3.Месторождение ................  

/населено място, област, община/ 

4. .................................... Домашен адрес  /ул., ж.к., нас. място, пощ. код, община, област/ 

5. ...................................................................................................... Домашен, мобилен телефон:  

6. ................................................. Лична карта № / год., Издадена от МВР 

7. .................................... ЕГН -  

8. ...................................................................................................... Отдел, сектор  

9. ...................................................................................................... Образование: виеше, полувисше, 

военно, средно, основно  .....................................................................................  

10. .................................................................................................... Учебно заведение  

11. .................................................................................................... Какви чужди езици владеете ?  

12. .................................................................................................... Степенна владеене   

13. Кога и къде сте отбил военната си служба / звание и специалност / ?. 

 

Забележка: Настъпилите промени по данните в личния формуляр трябва да бъдат отразявани своевременно 

и лично. 

  

14. Семейно положение / семеен, не семеен, разведен, съжителство на семейни начела /. Ако 

сте имали друга съпруга /съпруг/ посочете имена .................................................................................  

15. Състав на семейството: 
Име, презиме, фамилия Дата на раждане и 

месторождение 

Адрес Професия и 

месторабота 

Телефон за 

връзка 
Съпруг /а/     

Баща     

Майка     

Деца     

София, 20.... год. 
Подпис: 
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Приложение 4 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност 

и раждане и трудоустрояване по болнични листове 

 
от ......................................................................................................................................................................... , 

(име, презиме и фамилия на лицето) 
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер .........................…........................ , 

адрес за кореспонденция ............................………............................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. , 
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.) 

телефон ..................................................., мобилен телефон ........................................................................... , 

електронен адрес .................................................................………………...................................................... , 

осигурен при осигурител .................................................................................................................................... 
 (наименование на осигурителя) 

 
І. Декларирам следните обстоятелства: 

 
1. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:* 

IBAN ......................................................................................................, BIC ..................................... 

при банка ............................................................................. . 
                                                     (наименование)  

2. Детето ...................................................................................................... е родено на .................. 20.... г. ** 
   (име, презиме и фамилия на детето) 

с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор …................................................................................. 
 

Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № …………………………./ ..........20.... г. 

Майка ………………………..........................…… ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор.............…..….. 
       (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето) 

Баща ……………..................................………… ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор …..…...………. 
      (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето) 

  
3. Децата са близнаци, …… на брой. 

Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете. 

4. Детето е живо. 

5. Детето не е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на 

осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете. 
6. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка. 

7. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството. 

8. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда 

на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД) – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща 

на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД. 

9. Не съм лишен/а от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, 

баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст. 

10. Родителските ми права не са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на 

майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст. 

11. Осиновяването не е прекратено от съда - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на 

осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете. 
12. Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – 

отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник. 

13. Настаняването по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето не е прекратено – отнася се за случаите, в 

които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД. 

* Точка 1 се попълва еднократно при първото представяне на болничен лист на осигурителя. 

** Точки 2 – 13 се попълват само за деклариране на обстоятелства за изплащане на парично обезщетение по 

болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от Кодекса на труда. 
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ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата: 

 
1. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва: 
IBAN .................................................................................................................., BIC ................................. 

при банка ........................................................................... . 
                                              (наименование) 

Считано от ...................20....г.: *** 

2. Детето е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка 

на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете. 
3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка. 

4. Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството. 

5. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 

26 от Закона за закрила на детето – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при 

което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД. 

6. Лишен/а съм от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща 

или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст. 

7. Родителските ми права са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, 

баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст. 

8. Осиновяването е прекратено от съда - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на 

осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете. 
9. Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – отнася 

се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник. 

10. Настаняването по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето е прекратено – отнася се за случаите, в които 

обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД. 

*** Точки 2 – 10 се попълват само за деклариране на промяна в обстоятелства за изплащане на парично 

обезщетение по болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от Кодекса 

на труда. 

11. Болният член на семейството, за който ми се изплаща парично обезщетение по болничен лист, е починал на 

..............20..... г. 

Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват 

съответните данни. 

 
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ: 

В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам нова 

декларация. При неизпълнение на това задължение нося административно наказателна отговорност по реда на 

чл. 349 КСО. 

Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение 

заедно с дължимата лихва. 

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 
Дата ......................................      Подпис: ........................................ 

гр. (с.) .................................... 
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Приложение № 5 

ОБХОДЕН ЛИСТ 

ОБХОДЕН ЛИСТ 
Дава се на______________________________________,ЕГН:______________________ 

  от ______________________________________________________________________ 

в уверение на това, че не дължи както следва : 

№ Имущества Фамилия Телефон 
Подпи

с 

1. 
Компютърна, комуникационна техника 

и Тетра имущество 
мл. с-т Вутова 21660  

2. Канцеларски материали Е. Маринова 21656  

3. Библиотека Е. Михова 21624  

4. Автомобилно имущество и ГСМ С. Параскевов 21637  

5. 

Склад „Въоръжение“, склад „Бойни 

припаси“ и склад „Химическо 

имущество“ 

с-на Л. Георгиев 21654  

6. 

Техническо имущество, вещево 

имущество, КЕЧ имущество, ключ и 

каси, и строителни материали 

В.Кръстанова 21655  

7. Хранително имущество П. Ат. Петрова 21628  

8. Каса в лева  К. Найденова 21635  

9. ВСК 
Г. Василева 

Д. Миленкова 
Ир. Стоянова 

21071 
21053 
22601 

 

10. 
Счетоводни документи със строга 

отчетност 

М. Наделова- 

Мирчева 
21610  

11. 
Регистратура за некласифицирана 

информация 
А. Михайлова 21617  

12. АИО К.Колев 21661  

13. 
Служител по сигурността на 

информацията – МО 
полк. Й.Aтанасов 20450/20452  

14. 
Електронна поща, служебен акаунт и 

SIM карта 
Д. Гъбов 21650  

15. Чип карта и пропуск – Служба „ВП” с-на Накова 21187  

16. 
Регистратура за национална 

класифицирана информация 
Д. Анева 20445  

17. 
Регистратура за класифицирана 

информация-НАТО и ЕС 

с-на  
Савова 

20441  

18. Чип карта „Кронос“ – стая 396 И. Кюркчиев 20274  

19. Военен магазин (военнослужещи)  23188  

20. Отговорни лица за РДКИ и сертификати 
В. Николова, 

ст. 247 
20458  

21. Синдикална организация 
Н.Георгиева 

Г.Пътечкова 

20457 

21602 
 

НАЧАЛНИК НА КОМЕНДАНТСТВО - МО  

ПОЛКОВНИК                    ПЕТЪР КОСТАДИНОВ 

___.___.20….. г. 
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