
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
 

от редовното заседание на Отрасловия съвет за социално сътрудничество 
в Министерството на отбраната, проведено на 17.07.2020 г. 

 
 

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

Други: Надежда Алексиева (началник на отдел „Социални дейности“ в дирекция 
„Социална политика и политика по ВПВ“), Никола Николов  (заместник-директор на 
дирекция “Правно-нормативна дейност 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). 

 
Протоколчик: Мариана Токушева – секретар на ОССС-МО. 

 
Дневен ред Решения  

1. Информация относно изпълнението 
на взетите решения от заседанието на ОССС-
МО, проведено на 22.06.2020 г. 

 

РЕШЕНИЕ по точка 1: 
1. Приема се за сведение 

информацията, представена от директора 
на дирекция „Управление на човешките 
ресурси в отбраната“ по решение по точка 1 
от дневния ред от 22.06.2020 г., отнасящо се 
до 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. Членовете на ОССС-МО приемат: 
- проекта на заповед на министъра на 

отбраната относно промяна в състава на 
ОССС-МО, свързана с определянето на 
заместник-председател на ОССС-МО от 
страна на синдикатите; 

- проекта на Правила за 
организацията и дейността на ОССС-МО и 
на комисиите за социално сътрудничество в 
МО, СПМО и БА като в тях да се отразят 
приетите от настоящото заседание 
редакции по текстовете на чл. 18, ал. 3 и             
чл. 19, ал. 3, ведно с проекта на заповедта на 
министъра на отбраната за тяхното 
обявяване. 



 

 
Дневен ред Решения и постигнати договорености 

           Да се предприемат необходимите 
действия за изготвяне на окончателните 
варианти на проектите по решение 2, за 
тяхното съгласуване, подписване, обявяване 
на заповедите на министъра на отбраната и 
публикуването им на интернет страницата 
на Министерството на отбраната. 
 

2. Обсъждане на проект на двустранно 
споразумение между Министерството на 
отбраната и национално представителните 
организации в МО във връзка с подписаното 
на 17 юни 2020 г. Национално тристранно 
споразумение между правителството на 
Република България и социалните партньори, 
национално представителните организации на 
работодателите и на работниците и 
служителите  (Приложение № 1 – 
Национално тристранно споразумение и 
проект на Отраслово споразумение). 
 

РЕШЕНИЕ по точка 2: 
1. ОССС-МО приема необходимостта 

от изготвяне на споразумение във връзка с 
подписаното на 17 юни 2020 г. Национално 
тристранно споразумение между 
правителството на Република България и 
социалните партньори, национално 
представителните организации на 
работодателите и на работниците и 
служителите.   

2. Със заповед на министъра на 
отбраната да се сформира съвместна 
работна група от представители на 
синдикатите и Министерството на 
отбраната, която въз основа на анализ на 
текстовете на Националното тристранно 
споразумение да изготви споразумение, 
което да е съотносимо към функциите и 
компетенциите на МО и социалните 
партньори и да има добавена стойност по 
отношение на МО.  

3. Да се организира нарочна среща 
между председателя и заместник-
председателите на ОССС-МО, на която да 
се конкретизира съставът на работната 
група по точка 2 от решението като в 
зависимост от мерките от НТС, които ще 
имат отношение към МО, и компетенциите 
да се прецени представители на кои 
дирекции от администрацията на МО да 
вземат участие в същата. 
 

 
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/   


