
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

от редовното заседание на Отрасловия съвет за социално сътрудничество в 
Министерството на отбраната, проведено на 12.12.2018 г. 

 
 

Присъстват: председател – Атанас Запрянов; членове: Иво Антонов, 
Климентина Денева, Людмил Михайлов, полк. Ангел Маринов, Георги Братованов, 
Николай Иванов, Слав Желев, Иван Георгиев.                          

Други: Антон Ластарджиев (постоянен секретар на отбраната), Надежда 
Алексиева (началник на отдел „Политика по доходите“ в дирекция „Социална политика“), 
полк. Венцислав Хаджиев (началник на отдел „Организационно-щатно изграждане и 
резерв на въоръжените сили“ в дирекция „Управление на човешките ресурси в 
отбраната“), Николинка Илиева (заместник-изпълнителен директор на ИА „Военни 
клубове и военно-почивно дело), Виталий Кръстев (директор на дирекция „Финанси“ в 
ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“), Катя Капанова (директор на детска 
градина „Младост“ - ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”), Тодор Воденов 
(председател на НС „Отбрана”). 

 
Протоколчик: Мариана Токушева – секретар на ОССС-МО. 

 
Дневен ред Решения и постигнати договорености 

1.1.  Предоставяне на информация 
относно извършените действия по 
изпълнението на взетото решение по точка 
1.2. (в частност т. 2 и 3 от решението) от 
дневния ред на заседанието на ОССС-МО – 
28.06.2018 г.: 

„1. Предоставената от 
представителите на ИА „Военни клубове и 
военно-почивно дело“ информация се приема 
за сведение. 

 2.  ОССС-МО подкрепя утвърдените 
от министъра на отбраната предложения на 
Инспектората на МО в доклада относно 
резултатите от извършената проверка по 
жалбите, в частност, предложение по точка 
1 от доклада за анализиране на равнището 
на заплащане на труда в държавните детски 
градини към МО и предлагане на действия, 
насочени към въвеждане на допълнително 
възнаграждение за притежавана 
професионално-квалификационна степен за 
педагогическия персонал, в съответствие с 
констатациите и изводите от доклада. 

3. ОССС-МО приема предложението 
на представителя на Инспектората на МО 
за включване на допълнителното 
възнаграждение за придобита 
професионално-квалификационна степен в 
Наредба № Н-15/27.04.2010 г. за условията, 
размерите и реда за изплащане на  

 
За обсъждане от работната група, 

която изготвя проект на Закон за изменение 
и допълнение на ЗОВСРБ, ИА „Военни клубове 
и военно-почивно дело“ да предостави с 
писмо до председателя на ОССС-МО пакета 
от документи, свързан с въвеждането на 
допълнително възнаграждение за 
притежавана професионално-
квалификационна степен за педагогическия 
персонал от детските градини към 
Министерството на отбраната, както 
следва: 

- цялостен анализ на дейността на 
детските градини към Министерството на 
отбраната, в т. ч. ангажираността на този 
персонал спрямо персонала в общинските 
детски градини; 

- предложение за размер на 
допълнително възнаграждение за 
притежавана професионално-
квалификационна степен за педагогическия 
персонал; 

- необходим финансов ресурс за 
изплащането на допълнително 
възнаграждение за притежавана 
професионално-квалификационна степен за 
педагогическия персонал; 

- оценка на въздействието за 
въвеждане на допълнително възнаграждение  
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допълнителни възнаграждения за 
специфични условия при изпълнение на 
военната служба на военнослужещите и за 
специфични условия на труд на цивилните 
служители от Министерството на 
отбраната, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и 
Българската армия, издадена от 
министъра на отбраната. За целта ИА 
„Военни клубове и военно-почивно дело“ да 
предприеме необходимите действия.“ 

за притежавана професионално-
квалификационна степен за педагогическия 
персонал от детските градини към 
Министерството на отбраната.  

 

1.2. Обсъждане на предоставената 
информация от структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната, 
Съвместното командване на силите и 
видовете въоръжени сили в изпълнение на 
постигната договореност по точка 2 от дневния 
ред на заседанието на ОССС-МО – 28.06.2018 
г., свързана с полагането на нощен труд от 
цивилните служители („По въпроса за нощния 
труд да се предприемат действия за 
извършване на проучване и анализ за 
полагането на същия – къде, на какви 
длъжности, брой лица, честота на полагане, 
компенсиране, разходвани средства и т.н.“), в 
частност Приложение № 2 – информация 
относно положения нощен труд от 
цивилните служители в структурите на 
пряко подчинение на министъра на 
отбраната, Съвместното командване на 
силите и видовете въоръжени сили за 
периодите 01.01.-31.12.2017 г. и 01.01.-
31.07.2018 г. 

 
Председателят на ФНСО „БА“ и 

председателят на НС „Отбрана“ да 
информират ОССС-МО за взетото решение 
от Националния съвет за тристранно 
сътрудничество относно размера на 
допълнителното възнаграждение за нощен 
труд. 

На база решението на Националния 
съвет за тристранно сътрудничество, до 
следващото редовно заседание на ОССС-МО 
да се изготви разчет за необходимите 
допълнителни средства за евентуалното 
повишаване на размера на допълнителното 
възнаграждение за нощен труд. 
 

2. Предоставяне на информация 
относно проекта на Закона за изменение и 
допълнение на ЗОВСРБ (забележка: 
публикуван на интернет-страницата на МО 
на 03.05.2018 г.) , включващ предложението на 
работната група, обявена с МЗ № Р-252 от 
26.09.2017 г., свързано с правното уреждане 
на продължителността на дежурствата, които 
на цивилните служители се налага да 
изпълняват поради особения характер на 
извършваната работа да бъде повече от 12 
часа – предложеното допълнение в чл. 291 от 
ЗОВСР, а именно създаване на ал. 2 и 3 със 
следното съдържание: 

„(2) По изключение, за цивилните 
служители, които извършват работа със 
специфичен характер и/или организация на 
труда, съвместно с военнослужещи, назначени 
за носене на дежурства по чл. 195, ал. 1, 
максималната продължителност на работната 
смяна при сумирано изчисляване на работното 
време може да надвишава 12 часа, но не 
повече от 24 часа, като продължителността на 
работната седмица не може да надвишава 56 
часа, а за работниците и служителите с 
намалено работно време - до 1 час над 
намаленото им работно време. 

 
В случай, че до края на м. февруари 

2019 г. не бъде прието допълнението в 
ЗОВСРБ, свързано с цивилните служители, 
които извършват работа със специфичен 
характер и/или организация на труда, 
съвместно с военнослужещи, назначени за 
носене на дежурства по чл. 195, ал. 1 от 
закона, да се предприемат съответните 
действия за преминаване към процедура по 
колективно трудово договаряне за сключване 
на допълнително споразумение към 
действащия Колективен трудов договор в 
МО.  
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 (3) Длъжностите за цивилните 
служители по ал. 2 се определят с ежегодна 
заповед на командващия на Съвместното 
командване на силите, командирите на 
видовете въоръжени сили, ръководителите на 
структури на пряко подчинение на министъра 
на отбраната и командира на Бригада 
„Специални сили“ за ръководените от тях 
структури.“ 

2.1. Представяне от председателя на 
НС „Отбрана“ на информация, свързана с 
подаденото от него писмо относно проблема, 
отнасящ се до цивилните служители, които 
работят в режим на дежурства съвместно с 
военнослужещите (Приложение № 3 – копие 
от писмо с рег. № 14-08-8/30.11.2018 г.). 

 

3. Обсъждане на въпроса относно 
заплащането на труда на цивилните 
служители по трудово правоотношение, 
работещи в Българската армия и структурите 
на пряко подчинение на министъра на 
отбрана, за които не се прилагат Законът за 
държавния служител и чл. 107а от Кодекса на 
труда, на цивилните служители по служебно 
правоотношение и по чл. 107а от Кодекса на 
труда, директорите на детските градини към 
МО след 01.01.2019 г., в това число: 

3.1. Увеличение на основните месечни 
заплати на цивилните служители от  
01.01.2019 г. 

3.2. Информация относно определяне 
на началните и максималните размери на 
основната месечна заплата на длъжностите за 
цивилни служители по трудово 
правоотношение в Българската армия и в 
структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната, за които не се 
прилагат Законът за държавния служител и чл. 
107а от Кодекса на труда, във връзка с 
влизането в сила от 01.01.2019 г. на Таблицата 
за разпределение на длъжностите за 
цивилните служители в Министерството на 
отбраната, Българската армия и структурите 
на пряко подчинение на министъра на 
отбраната, за които не се прилагат Законът за 
държавния служител и чл. 107а от Кодекса на 
труда, по нива на началните и максималните 
размери на основната месечна заплата, 
обявена с МЗ № ОХ-936 от 21.11.2018 г. 

 

 
В изпълнение на договореностите по 

действащия Колективен трудов договор, на 
синдикатите да се предостави за 
информация Таблицата за началните и 
максималните размери на основните месечни 
заплати за длъжностите за цивилните 
служители, работещи по трудово 
правоотношение в Българската армия и в 
структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната, за които не се 
прилагат Законът за държавния служител и 
чл. 107а от Кодекса на труда; 
 

5. С оглед изпълнение на 
разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от КТД-МО, 
обявен с МЗ № ОХ-1313 от 22.12.2017 г., 
свързана с определяне на размера на парите 
за представително облекло на цивилните 
служители по трудово правоотношение за 
2019 г., обсъждане на: 

5.1. изпълнение на взетото решение по 
точка 5.2. от дневния ред на заседанието на 
ОССС-МО, проведено на 27.02.2018 г.: 

 
 С оглед изпълнението на чл. 59, ал. 1  
(съгласно която парите за представително 

облекло се изплащат на цивилните служители 
еднократно до пълния размер на утвърдения със 
заповед на министъра на отбраната лимит за 

текущата година) и              ал. 3 (съгласно 

която парите за представително облекло се 
отчитат по ред и условия,  

 
Дневен ред Решения и постигнати договорености 



 

 „Да продължи търсенето на 
възможности за увеличаване 
допълнителните възнаграждения, 
приоритетно - размера на парите за 
представително облекло на цивилните 
служители по трудово правоотношение“ и в 
тази връзка обсъждане на предложение на 
синдикатите – парите за представително 
облекло за 2019 г. да бъдат в размер на 300 
лв. 

5.2. предложение за проект на решение 
относно размера на средствата за 
представително облекло на цивилните 
служители по трудово правоотношение за 
2019 година (Приложение № 4 – проект на 
решение). 

 

определени с акт на министъра на отбраната) 
от КТД-МО, обявен с МЗ № ОХ-1313 от 
22.12.2017 г., дирекция „Логистика” да 
предприеме необходимите действия да бъде 
изготвена и обявена заповедта на 
министъра на отбраната през м. януари            
2019 г.  

В изпълнение на чл. 109, ал. 2 от 
КТД-МО, обявен с МЗ № ОХ-1313 от 
22.12.2017 г., в разчета за изпращане 
дирекция „Логистика” да предвиди 
екземпляри от заповедта за 
ръководствата на ФНСО „БА” и                         
НС „Отбрана”.  

С оглед изпълнението на чл. 59, ал. 
3 от КТД-МО, обявен с МЗ №  ОХ-1313 от 
22.12.2017 г., съгласно която парите за 
представително облекло се изплащат на 
цивилните служители авансово до края на 
първото тримесечие на текущата година, 
дирекция „Планиране, програмиране и 
бюджет” да предприеме необходимите 
действия за осигуряване на лимит от 
средства по параграфи от Единната 
бюджетна класификация. 

Във връзка с чл. 59, ал. 3 от КТД-МО, 
обявен с МЗ №  ОХ-1313 от 22.12.2017 г., 
след изпълнението на т. 2 и т. 3 от 
настоящото решение, дирекция „Финанси” 
да извърши плащане на парите за 
представително облекло на цивилните 
служители. 

Настоящото решение да се изпрати 
за изпълнение на съответните 
компетентни по въпроса длъжностни лица. 
За целта да се изготви писмо от името на 
председателя на ОССС-МО. 

 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА    Председател на ОССС-МО: 
        
                 /П/   /Атанас Запрянов/ 
 
        Секретар на ОССС-МО: 
 
        /П/  /Мариана Токушева/ 

 

 

 


