
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
 

от редовното разширено заседание на Отрасловия съвет за социално 
сътрудничество в Министерството на отбраната, проведено на 12.06.2019 г. 

 
 

Присъстват: председател – Атанас Запрянов; членове: Людмил Михайлов, 
Елица Попова, Георги Братованов, Николай Иванов, Иван Георгиев.                          

Други: Антон Ластарджиев (постоянен секретар на отбраната), Надежда 
Алексиева (началник на отдел „Социални дейности“ в дирекция „Социална политика и 
политика по военно-патриотично възпитание“), полковник Димитър Димитров (държавен 
експерт в дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“), Тодор Воденов (председател 
на НС „Отбрана”). 

 
Протоколчик: Мариана Токушева – секретар на ОССС-МО. 

 
Дневен ред Решения и постигнати договорености 

1.2. В изпълнение на точка 3 от взетото 
решение по точка 4 от дневния ред на 
заседанието на ОССС-МО от 19.03.2019 г., 
обсъждане на проект на заповед на 
министъра на отбраната 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 № 2 – 
проект на заповед на министъра на 
отбраната):  

„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 

РЕШЕНИЕ по точка 1.2.: 
1. Приема се предложения проект на 

заповед на министъра на отбраната 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, ведно с приложението 
към него. 

2. Заповедта по т. 1 от настоящото 
решение да влезе в сила от 01.01.2020 г. 

3. Да се предприемат действия 
заповедта по т. 1 от настоящото решение 
да се съгласува и обяви по установения за 
целта ред. 
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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.“ 

 

 

          2. Предоставяне на информация относно 
предстоящи от 01.07.2019 г. организационно-
щатни и структурни промени и свързаните с 
тях съкращения на цивилни служители в 
Министерството на отбраната, структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбраната 
и Българската армия. 
 

РЕШЕНИЕ по точка 2: 
Представената от директора на дирекция 
„Управление на човешките ресурси в 
отбраната“ информация относно 
предстоящите организационно-щатните 
промени от 01.07.2019 г. в структурите на 
пряко подчинение на министъра на 
отбраната и БА се приема за сведение. 
 

3. На основание чл. 54, ал. 3 от 
Кодекса на труда взимане на решение относно 
откриване на процедура по колективно 
трудово договаряне в Министерството на 
отбраната за изготвяне и сключване на нов 
Колективен трудов договор в МО за периода 
2020 г. – 2021 г. (Приложение № 3 – проект 
на решение). 
 

РЕШЕНИЕ по точка 3: 
      І. На основание чл. 54, ал. 3 от КТ във 
връзка с § 5 от Преходните и 
заключителните разпоредби от 
Колективния трудов договор в МО, обявен 
с МЗ № ОХ-1313 от 22.12.2017 г., членовете 
на ОССС-МО подкрепят стартирането на 
процедурата по колективно трудово 
договаряне в Министерството на 
отбраната. 

 
      ІІ. Процедура по колективно трудово 
договаряне в МО. 

1. ФНСО „БА” и НС „Отбрана” да 
представят общ проект на нов Колективен 
трудов договор в МО (КТД-МО) за периода 
2020 г. – 2021 г. в срок до 30.09.2019 г. по 
установения за целта ред. 
 2. Представеният от синдикатите 
проект на КТД-МО да се изпрати за 
становище и предложения до съответните 
заинтересовани структури от 
Министерството на отбраната.  

В срок до 18.10.2019 г. структурите 
да представят своите становища по 
проекта на КТД-МО за обобщаване в 
дирекция “Социална политика”.  

Обобщеното становище на 
Министерството на отбраната да се 
изготви в срок до 25.10.2019 г.  

3. Със заповед на министъра на 
отбраната да се сформира работна група 
от представители на Министерството на 
отбраната, която да изготви в периода от 
28.10. - 08.11.2019 г. единната позиция на 
Министерството на отбраната по проекта 
на КТД-МО.  
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 В срок до 15.11.2019 г. позицията на 
Министерството на отбраната по проекта 
на КТД-МО да се предостави на синдикатите 
по установения за целта ред. 

4. Със заповед на министъра на 
отбраната да се сформира комисия за 
провеждане на преговори от представители 
на Министерството на отбраната и 
синдикатите.  

Комисията да изготви окончателния 
вариант на проекта на новия КТД-МО в 
периода 25.11. - 10.12.2019г. 

5. Окончателният вариант на 
Колективния трудов договор в МО да се 
приеме от ОССС-МО в срок до 20.12.2019 г. 

6. В срок до 30.12.2019 г. новият 
Колективен трудов договор в МО за периода 
2020 г. – 2021 г. да се подпише от страните– 
министъра на отбраната и председателите 
на ФНСО „БА” и НС „Отбрана” и се обяви в 
заповед на министъра на отбраната. 

 
ІІІ. Процедура по договаряне в МО. 
1. Открива се процедура по 

преговори за сключване на ново 
Споразумение относно 
представителните и защитните 
функции на синдикатите с оглед 
интересите на цивилните служители по 
служебно правоотношение, работещи в 
Министерството на отбраната и 
структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната, които прилагат 
Закона за администрацията и Закона за 
държавния служител, по въпросите на 
служебните и осигурителните отношения за 
периода 2020 г. – 2021 г. (Споразумение за 
цивилните служители по служебно 
правоотношение) на основание чл. 44, ал. 3 
от Закона за държавния служител във 
връзка с § 2 от Заключителните 
разпоредби на Споразумението, обявено с 
МЗ № ОХ-1314 от 22.12.2017 г. 

2. Процедурата по преговори за 
сключване на ново Споразумение за 
цивилните служители по служебно 
правоотношение за периода 2020 г. – 2021 г. 
да се проведе в сроковете, определени в 
точките от І. 2. до І. 7. от настоящото 
решение. 

 
ІV. Състав на работната група от 

представители на МО и на комисията за 
провеждане на преговори.  

1. Състав на работната група от 
представители на МО за изготвяне на  
единната позиция на Министерството на 
отбраната по представените от 
синдикатите проекти на КТД-МО за периода 
2020 г. -2021 г. и Споразумение за цивилните 
служители по служебно правоотношение за 
периода 2020 г. -2021 г.: 
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 Председател: директор на дирекция 
„Социална политика и политика по военно-
патриотично възпитание”  

Членове: по един представител от 
дирекции „Управление на човешките ресурси 
в отбраната”, „Правно-нормативна дейност 
в отбраната”, „Социална политика и 
политика по военно-патриотично 
възпитание”, „Планиране, програмиране и 
бюджет” 

Секретар на работната група: 
секретар на ОССС-МО 

 
 2. Състав на комисията за 
провеждане на преговори от 
представители на Министерството на 
отбраната и синдикатите за изготвяне на 
окончателните варианти на проекти на КТД-
МО за периода 2020 г. - 2021 г. и 
Споразумение за цивилните служители по 
служебно правоотношение за периода            
2020 г.-2021 г.: 

Председател: директор на дирекция 
„Социална политика и политика по военно-
патриотично възпитание” 

Заместник-председател: началник 
на отдел „Социални дейности“ в дирекция 
„Социална политика и политика по военно-
патриотично възпитание” 

Членове: по един представител от 
дирекции „Управление на човешките ресурси 
в отбраната”, „Правно-нормативна дейност 
в отбраната”, „Социална политика и 
политика по военно-патриотично 
възпитание ”, „Планиране, програмиране и 
бюджет”; 

По двама упълномощени 
представители от ФНСО „БА” и                            
НС „Отбрана”. 

Секретар на комисията: секретар 
на ОССС-МО 

 
3. Синдикатите да представят на 

председателя на ОССС-МО своите 
упълномощени представители, които ще 
участват в комисията по провеждане на 
преговори, в определения в т. І.2. срок от 
настоящото решение по установения за 
целта ред. 

 
V. Настоящото решение да се 

публикува на интернет страницата на 
Министерството на отбраната. 
 

4. Разни. 
 

РЕШЕНИЕ по точка 4 от дневния 
ред– по въпроса, свързан със заплащането 
от страна на синдикатите на направените от 
тях разходи за електрическа и топлинна 
енергия, топла и студена вода, данък 
сграда и такси битови отпадъци в 
предоставените им имоти: 

В най-кратък срок Министерството 
на отбраната (главна дирекция  
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 „Инфраструктура на отбраната“ съвместно 
с дирекции „Правно-нормативна дейност в 
отбраната“ и „Финанси“) да изготви и 
предложи на синдикатите проект на 
споразумение за разсрочено плащане на 
направените от синдикатите разходи за 
електрическа и топлинна енергия, студена и 
топла вода, данък сграда и такси битови 
отпадъци в предоставените им за 
безвъзмездно ползване имоти за периода от 
01.07.2016 г. до 30.04.2019 г. 
 

РЕШЕНИЕ по точка 4 от дневния 
ред– по въпроса, свързан с представяната 
от страна на синдикатите информация за 
броя на техните синдикални членове по 
структурите: 

Дирекция „Управление на човешките 
ресурси в отбраната“ да изготви заповед на 
министъра на отбраната, с която да се 
задължат всички ръководители на 
структури на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и 
командващите/командирите/началниците на 
военните формирования от Българската 
армия да определят длъжностно лице, което 
да въвежда и поддържа в информационната 
система „Труд и работна заплата“ 
информация за синдикалното членство на 
цивилните служители. 
 

ПОСТИГНАТА ДОГОВОРЕНОСТ по 
точка 4 от дневния ред, свързан със 
следващото редовно заседание на ОССС-
МО: 

В периода 11.09.-13.09.2019 г. да се 
организира разширено редовно заседание на 
ОССС-МО с участието на изпълнителните 
комитети/съвети на ФНСО „БА“ и                               
НС „Отбрана“. Заседанието да се проведе в 
хотел „Созопол – МО“ – гр. Созопол. За 
целта да се предприемат необходимите 
действия по организацията и подготовката 
му. 

 

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

 
 


