
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
 

от редовното разширено заседание на Отрасловия съвет за социално 
сътрудничество в Министерството на отбраната, проведено на 27.09.2019 г. 

 
 

Присъстват: председател – Атанас Запрянов; членове: Иво Антонов, Ангел 
Маринов, Георги Братованов, Тодор Воденов, Иван Георгиев.                          

Други: Антон Ластарджиев (постоянен секретар на отбраната), полк. Венцислав 
Хаджиев (началник на отдел „Организационно-щатно изграждане и политика по доходите“ 
в дирекция „Управление на човешките ресурси“), Александра Маркова (главен експерт в 
отдел „Нормативно осигуряване на отбраната и на военната служба“ в дирекция „Правно-
нормативна дейност в отбраната“), членове на Изпълнителния комитет на ФНСО „БА“ и 
членове на Изпълнителния съвет на НС „Отбрана“. 

 
Протоколчик: Мариана Токушева – секретар на ОССС-МО. 

 
Дневен ред Решения и постигнати договорености 

1.  Информация относно политиката по 
доходите, както следва:  

1.1. Състояние на заплащането на труда 
на цивилните служители по трудово и 
служебно правоотношение и на цивилните 
служители по чл. 107а от Кодекса на труда.  

1.2. Политиката по доходите на МО за 
2020 г. 

 
 

РЕШЕНИЕ по точка 1: 
1. Информацията, представена в 

презентацията от началника на отдел 
„Организационно-щатно изграждане и 
политика по доходите“ в дирекция 
„Управление на човешките ресурси в 
отбраната“, се приема за сведение. 

2. ОССС-МО предлага на ИА „Военни 
клубове и военно-почивно дело“ да 
преразгледа статута на цивилните 
служители по чл. 107а, назначени в 
почивните бази и хотели на агенцията, като 
се потърсят възможни резерви и основания 
за евентуалното им преназначаване по 
трудово правоотношение по Кодекса на 
труда.  

 

2. Изпълнение на разпоредбата на чл. 42 
от Кодекса на труда, която гласи:  

„Централните ръководства на 
синдикалните организации и на 
организациите на работодателите или 
определените от тях органи или лица имат 
право да участват в обсъждането на 
въпроси на трудовите и осигурителните 
отношения на работниците и служителите 
от министерствата, другите ведомства, 
предприятията и органите на местното 
самоуправление“. 

 

РЕШЕНИЕ по точка 2: 
Да се изготви писмо от името на 

председателя на ОССС-МО до 
ръководителите на административните 
звена в Министерството на отбраната и 
структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната, изготвящи  и 
участващи в подготовката на нормативни 
актове и актове на министъра на 
отбраната, отнасящи се до 
трудовите/служебните и осигурителните 
отношения и по въпросите на жизненото 
равнище на цивилните служители по 
трудово/служебно правоотношение, относно 
изпълнението на чл. 42 от КТ и чл. 106 от 
Колективния трудов договор в МО, обявен с 
МЗ № ОХ-1313/22.12.2017 г. 

 



 

 
Дневен ред Решения и постигнати договорености 

3. Изпълнение на разпоредбата на чл. 46 
от Кодекса на труда, която гласи:  

“(1) Държавните органи, органите на 
местно самоуправление и работодателите 
създават условия и съдействат на 
синдикалните организации за 
осъществяване на тяхната дейност. Те им 
предоставят безвъзмездно за ползуване 
движими и недвижими имоти, сгради, 
помещения и други материални условия, 
необходими за изпълнение на техните 
функции. 

(2) Работодателят е длъжен да 
съдейства на представителите на 
работниците и служителите за изпълнение 
на функциите им и да създава условия за 
осъществяване на дейността им.“ 
 

РЕШЕНИЕ по точка 3: 
1. ФНСО „БА“ и НС „Отбрана“ да 

предприемат действия за изпращане на 
писмо до ИА „Главна инспекция по труда“ с 
цел разрешаване на казуса по заплащането 
на разходите за електрическа и топлинна 
енергия, топла и студена вода, за такса 
битови отпадъци и данък недвижими имоти. 

2. След получаване на отговорите от 
министъра на регионалното развитие и 
благоустройство и министъра на 
финансите, както и от изпълнителния 
директор на ИА „ГИТ“, да бъде обсъдено 
какви решения да се вземат по възникналия 
казус. 
 

4. Информация относно състоянието на 
условията на труд в МО, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и 
военните формирования в БА – финансиране, 
периодични оценки, проверки през 2019 г. 
 

РЕШЕНИЕ по точка 4: 
1. С цел подобряване на 

обективността при извършване на оценката 
на риска по места, ОССС-МО препоръчва на 
ръководството на ВМА да обърне внимание 
на съществуващата измервателна 
апаратура и техника и да прецени какви 
финансови средства са необходими за 
нейната модернизация, които да се 
планират в бюджета на ВМА. 

2. Да се спазва Методиката за 
оценката на риска за здравето и 
безопасността при работата на 
военнослужещите и цивилните служители 
от Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и БА, утвърдена 
със заповед на министъра на отбраната № 
ОХ-482 от 15.07.2015 г., при извършване на 
оценката на риска по места и да се има 
предвид при планиране на средства за 
здравословни и безопасни условия на труд от 
структурите и военните формирования. 

 

 

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

 


