
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

от редовното заседание на Отрасловия съвет за социално сътрудничество в 
Министерството на отбраната, проведено на 22.06.2020 г. 

 
 

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

Други: полк. Венцислав Хаджиев (началник на отдел „Организационно-щатно 
изграждане и политика по доходите“ в дирекция „Управление на човешките ресурси в 
отбраната“), Ина Ахмедова (държавен експерт в отдел „Нормативно осигуряване на 
отбраната и военната служба” в дирекция “Правно-нормативна дейност в отбраната”), 
Румяна Бозова (член на Управителния съвет на ФНСО „БА” и председател на 
синдикалната организация при военно формирование 22320-Божурище), полковник 
Евгений Динев (началник на Централния артилерийски технически изпитателен 
полигон), Димитър Иглев (председател на синдикална организация към ФНСО „БА“ в 
ЦАТИП), Мария Генова (председател на синдикалната секция към НС “Отбрана” в 
ЦАТИП). 

 
Протоколчик: Мариана Токушева – секретар на ОССС-МО. 

 
Дневен ред Решения  

1. Обсъждане на предложение на 
комисията за социално сътрудничество в 
Централния артилерийски технически 
изпитателен полигон за допълнение на  
Наредба № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, 
размерите и реда за изплащане на 
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 (Приложение № 1 – 
протокол с вх. рег. № 2-265/18.02.2020 г.). 

 

РЕШЕНИЕ по точка 1: 
1. ОССС-МО приема информацията и 

изразените съображения от началника на 
ЦАТИП по отношение на предложения от 
комисията за социално сътрудничество във 
военното формирования проект на 
изменение на Наредба № Н-15 от 27.04.2010 
г. за условията, размерите и реда за 
изплащане на 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. 

2. ОССС-МО изразява подкрепа на 
предложения от комисията за социално 
сътрудничество във военното 
формирования проект на изменение на 
Наредба № Н-15 от 27.04.2010 г. и предлага 
същият да бъде изпратен за обсъждане на 
постоянната работна група, сформирана с 
МЗ № ОХ-886 от 11.12.2014 г., чрез дирекция 
„Управление на човешките ресурси в 
отбраната“.  

  

 

 

 



 

 
Дневен ред Решения и постигнати договорености 

3. Обсъждане изпълнението на чл. 64, 
ал. 2 от Колективния трудов договор в МО, 
обявен с МЗ № ОХ-1149/27.12.2019 г., 
(Приложение № 3 – преписка с рег. № 04-12-
24 от 2020 г.): 

„Чл. 64. (1) За всеки отработен нощен 

час или част от него между 22,00 и 06,00 часа 

на цивилните служители се заплаща 

допълнително трудово възнаграждение за 

нощен труд в размер на 0,50 лв. на час. 
(2) При възможност и осигуряване 

на допълнителни целеви финансови 

средства в бюджета на МО, 

допълнителното възнаграждение по ал. 1 

може да  се увеличи до 1,00 лв. чрез 

Допълнително споразумение към този 

КТД.“ 
 

РЕШЕНИЕ по точка 3: 
След приемане от Министерския 

съвет на проекта на Постановлението за 
изменение на Наредбата за структурата и 
организацията на работната заплати, 
свързан с увеличението на размера на 
допълнителното възнаграждение за нощен 
труд, а именно: „§ 1. В чл. 8 думите „0,25 лв.“ 
се заменят с „0,15 на сто от минималната 
работна заплата, установена за страната, 
но не по-малко от един лев“ и обнародването 
му в Държавен вестник, ще бъдат 
предприети от Министерството на 
отбраната необходимите действия за 
изпълнението му, както и за изготвяне на 
промяна на чл. 64 от КТД-МО чрез 
Допълнително споразумение към КТД-МО, 
обявен с МЗ № ОХ-1149/27.12.2019 г. 
 

4. Обсъждане на постъпилото от 
председателя на НС „Отбрана“ предложение 
за определяне на заместник-председател на 
Отрасловия съвет за социално 
сътрудничество в Министерството на 
отбраната (Приложение № 4 – писмо с рег.   
№ 14-08-17/14.05.2020 г. от председателя 
на НС „Отбрана“ и писмо с изх. № 38 от 
председателя на ФНСО „БА“). 

 

             РЕШЕНИЕ по точка 4: 
1. Приема се предложението на 

председателя на НС „Отбрана“ ОССС-МО да 
има двама заместник-председателя като 
постоянният секретар на отбраната да 
отговоря по отношение на 
административните структури, а 
заместник-председателят от квотата на 
синдикатите да отговаря по отношение на 
синдикалните структури и да изготвя 
тематиката от страна на синдикатите. 

2. Да се изготвят съответните 
изменения на: 

2.1.  заповедта за състава на ОССС-
МО; 

2.2. Правилата за организацията и 
дейността на съветите за социално 
сътрудничество в Министерството на 
отбраната (чрез споразумение за изменение) 
като се конкретизират функциите на 
заместник-председателите. 
 

5. В изпълнение на чл. 6, ал. 1, т. 5 от 
КТД-МО, обявен с ОХ-1149/27.12.2019 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-1149/27.12.2019 г., на: 

- цивилен служител Велина 
Желязкова Господинова, на длъжност 
„старши експерт“ в Централния 
артилерийски технически изпитателен 
полигон за периода 01.01.2020 г. до          
31.12.2020 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 ВМА за периода  
01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

 



 

 
Дневен ред Решения и постигнати договорености 

 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. 

 

6. Други. 
 

             РЕШЕНИЕ по точка 6: 
1. Да се изготви писмо от името на 

заместник-министъра на отбраната, 
председател на ОССС-МО до 
ръководителите на структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и 
Българската армия, с които да се изиска 
информация за изпълнението на точка 4 от 
МЗ № ОХ-626/05.07.2019 г. 

2. Следващото заседание на ОССС-
МО да се проведе втората половина на                  
м. юли 2020 г. и на него да се обсъдят 
вижданията на социалните партньори по 
Националното двугодишно тристранно 
споразумение, подписано на 17.06.2020 г. 
между министър-председателя на Република 
България, президентите на КНСБ и КТ 
„Подкрепа“ и председателите на 
работодателските организации. За 
заседанието да се представят своевременно 
вижданията на МО и синдикатите. 
 

 

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

 

 

 

 
СЪГЛАСУВАНО:  
СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯ В МО, ДИРЕКТОР НА 
ДИРЕКЦИЯ „СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА” 
 
 
 
ПОЛКОВНИК _______/П/____________  /ЙОСИФ АТАНАСОВ/   


