
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

от редовното разширено заседание на Отрасловия съвет за социално 
сътрудничество в Министерството на отбраната, проведено на 19.03.2019 г. 

 
 

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

Други: Нина Чебишева (началник на отдел „Нормативно осигуряване на отбраната 
и военната служба“ в дирекция „Правно-нормативна дейност в отбраната“), полк. 
Венцислав Хаджиев (началник на отдел „Организационно-щатно изграждане и резерв на 
въоръжените сили“ в дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“), Гергана 
Александрова (главен директор на главна дирекция „Военно-почивно дело и военни 
клубове“ в ИА „Военни клубове и военно-почивно дело), Виталий Кръстев (директор на 
дирекция „Финанси“ в ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“), Ралица Тодорова 
(началник на отдел „Военни клубове и социални дейности“ в ИА “Военни клубове и военно-
почивно дело”), Тодор Воденов (председател на НС „Отбрана”), представители на 
Изпълнителния комитет на ФНСО „БА“ и представители на Изпълнителния съвет на НС 
„Отбрана“. 

 
Протоколчик: Мариана Токушева – секретар на ОССС-МО. 

 
Дневен ред Решения и постигнати договорености 

1. Изразяване на позиция на 
Министерството на отбраната по постъпилите 
в деловодството на министерството от 
синдикалните организации писма, сигнали, 
жалби и други във връзка с изпълнението и 
прилагането на МЗ № ОХ-27 от 10.01.2019 г. 
относно определяне на основните месечни 
заплати на 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 (Приложение № 1 – 
преписка, свързана с МЗ № ОХ-27/2019 г.). 

 

РЕШЕНИЕ по точка 1: 
1. Да се предостави на ФНСО „БА“ и 

НС „Отбрана“ презентацията на директора 
на дирекция „Управление на човешките 
ресурси в отбраната“ по настоящата точка 
от дневния ред. 

2. Да се предоставят на началника на 
ВМА изразените по настоящата точка 
съображения по отношение заплатите на 
персонала във ВМА. 

3. Препоръчва на началника на ВМА в 
съвета за социално сътрудничество на ВМА 
заедно с представителите на синдикалните 
организации да се обсъди, изрази становище 
и направи предложение до Министерството 
на отбраната: 

- по отношение на изменение на 
размера на основното месечно 
възнаграждение на психолозите от ВМА, 
предвид разликата (30 лв.) спрямо 
психолозите в Българската армия; 

- по изготвяне на предложение за 
извършване на промяна в НКПД-2011 по 
отношение на минималното образователно 
и квалификационно ниво за медицинските 
сестри и акушерки и останалите 
специалисти по здравни грижи - медицински 
лаборант, рентгенов лаборант, 
рехабилитатор и помощник-фармацевт и др.  



 

 
Дневен ред Решения и постигнати договорености 

 до Министерството на труда и социалната 
политика и Министерството на 
здравеопазването. 

 

4. Обсъждане и приемане на проект на 
решение относно актуализиране на МЗ № ОХ-
438 от 25.06.2012 г. за обявяване на списък на 
длъжностите, които се изпълняват при 
условията на ненормиран работен ден, 
определяне реда и условията за ползване и 
размера на допълнителния платен годишен 
отпуск при условията на       чл. 156, ал. 1, т. 2 
от Кодекса на труда за цивилните лица, 
работещи по трудово правоотношение в 
Министерството на отбраната, структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбраната 
и Българската армия. (Приложение № 4 – 
проект на решение). 

 

РЕШЕНИЕ по точка 4: 
      1. С писмо от името на заместник-
министъра на отбраната, председател на 
ОССС-МО, до командващия на Съвместното 
командване на силите, командирите на 
видовете въоръжени сили, ръководителите 
на структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и директора на 
дирекция „Управление на човешките ресурси 
в отбраната“ да се изиска в срок до 
30.04.2019 г. да изпратят до дирекция 
„Социална политика и политика по военно-
патриотично възпитание“ предложенията си 
за  актуализиран и приведен в съответствие 
с МЗ № ОХ-936 от 21.11.2018 г. списък на 
длъжностите, които се изпълняват при 
условията на ненормиран работен ден, за 
подчинените им структури. 
        2. В срок до 31.05.2019 г. да се изготви 
проект на заповед на министъра на 
отбраната относно обявяване на списък на 
длъжностите, които се изпълняват при 
условията на ненормиран работен ден, 
определяне реда и условията за ползване и 
размера на допълнителния платен годишен 
отпуск при условията на чл. 156, ал. 1,  т. 2 
от Кодекса на труда за цивилните лица, 
работещи по трудово правоотношение в 
Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската 
армия. 
          3. С оглед изпълнението на 
разпоредбите на чл. 139а, ал. 1 от Кодекса на 
труда и чл. 43, ал. 1 от Колективния трудов 
договор в МО, обявен с МЗ № ОХ-1313 от 
22.12.2017 г., след изготвяне на проекта на 
министерската заповед по т. 2 да се проведе 
процедура за консултации с ФНСО „БА“ и  НС 
„Отбрана“ и след приключването й проектът 
да се представи за подпис на министъра на 
отбраната.  
 

5. В изпълнение на чл. 6, ал. 1, т. 5 от КТД-МО, 
обявен с ОХ-1313/22.12.2017 г., и чл. 9, ал. 1 и 
3 от Правилата за организацията и дейността 
на съветите за социално сътрудничество в 
МО, обявени с МЗ № ОХ-448 от 16.07.2010 г., 
взимане на решение за присъединяване на 
цивилен служител към действащия КТД-МО. 
 

РЕШЕНИЕ по точка 5: 
       1. На основание чл. 6, ал. 1, т. 5 от КТД-
МО и чл. 9, ал. 1 и 3 от Правилата за 
организацията и дейността на съветите за 
социално сътрудничество в МО ОССС-МО 
реши да бъдат удовлетворени желанията за 
присъединяване към КТД-МО, обявен с  МЗ № 
ОХ-1313/22.12.2017 г., на: 
- цивилен служител Емил Цветанов Войнов, 
на длъжност „инженер-телекомуникация“ в 
Националната гвардейска част за периода 
01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.; 
- цивилен служител д-р Михаил Сашев Нешев, 
на длъжност „лекар“ в медицински пункт на 
военно формирование 24350– складов район 
Осетиново, работещ в МБАЛ – Варна към  



 

 
Дневен ред Решения и постигнати договорености 

 ВМА за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 
2. В изпълнение на чл. 6, ал. 1, т. 6 от КТД-
МО и чл. 9, ал. 4 от Правилата секретарят 
на ОССС-МО да изготви и представи за 
подпис на председателя на ОССС-МО 
удостоверения за присъединил се към КТД-
МО до цивилните служители по т. 1 от 
решението и до съответните длъжностни 
лица по смисъла на  чл. 4, ал. 1 от КТД-МО. 

 

 

 

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

 

 


