
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

ПРОТОКОЛ № 4 
 

от редовното заседание на Отрасловия съвет за социално сътрудничество 
в Министерството на отбраната, проведено на 30.11.2020 г. 

 
 

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

Други: Никола Николов (заместник-директор на дирекция “Правно-нормативна 
дейност в отбраната”), Ина Ахмедова (държавен експерт в отдел „Нормативно 
осигуряване на отбраната и на военната служба”, дирекция “Правно-нормативна 
дейност в отбраната”), полковник Венцислав Хаджиев (началник на отдел 
„Организационно-щатно изграждане и политика по доходите“, дирекция „Управление на 
човешките ресурси в отбраната“), бригаден генерал Радостин Илиев (директор на 
дирекция „Отбранителна политика и планиране“), полковник Цветомир Нешевски 
(началник на отдел „Развитие на Въоръжените сили“, дирекция “Стратегическо 
планиране“ - ЩО), Николинка Илиева (заместник-изпълнителен директор на ИА „Военни 
клубове и военно-почивно дело“), Зорница Ангелова (главен експерт в отдел „Военни 
клубове и социални дейности“, главна дирекция „Военно-почивно дело и военни 
клубове“, ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“). 

 
Протоколчик: Мариана Токушева – секретар на ОССС-МО. 

 
Дневен ред Решения и постигнати договорености 

1. Обсъждане на въпрос, свързан с 
деца със специални образователни 
потребности, приети в държавните детски 
градини към Министерството на отбраната 
(Приложение № 1 – Докладна записка от 
директора на ДДГ „Младост“ – гр. София 
с изх. № 59/30.09.2020 г., Писмо от 
изпълнителния директор на ИА „Военни 
клубове и военно-почивно дело“ с изх. № 
14894/11.11.2020 г.). 

 

РЕШЕНИЕ по точка 1: 
Предвид поетия ангажимент от 

постоянния секретар на отбраната  по 
въпроса, свързан с деца със специални 
образователни потребности, приети в 
държавните детски градини към 
Министерството на отбраната, се взе 
следното решение: 

1. Постоянният секретар на 
отбраната  поема ангажимент подробно да 
се запознае с водената преписка по въпроса, 
свързан с децата със специални 
образователни потребности, приети в 
държавните детски градини към 
Министерството на отбраната, в частност 
в ДДДГ „Младост“ – гр. София, с цел 
преценка и намиране на евентуално решение 
по същия.  

2. Постоянният секретар на 
отбраната  да предостави информация по 
точка 1 от решението на следващото 
редовно заседание на ОССС-МО.  

 

1.1. Обсъждане на изпратеното на 
26.11.2020 г. по електронна поща писмо от г-н 
Георги Братованов, председател на ФНСО 
„БА“, отнасящо се до създалата се ситуацията 
в детските градини и ясли предвид решението 
на Министерския съвет от 25.11.2020 г.,  

РЕШЕНИЕ по точка 1.1. 
Във връзка с Решението на 

Министерския съвет и заповедта на 
министъра на здравеопазването от 
25.11.2020 г., свързано с преустановяването 
на посещенията в детските градини и ясли,  



 

 
Дневен ред Решения и постигнати договорености 

свързано с  преустановяване посещенията в 
детските градини и ясли, и, в тази връзка, 
принудителното излизане в отпуск на 
непедагогическия персонал. 

 

ОССС-МО препоръчва на ИА „Военни клубове 
и военно-почивно дело“ и на директорите на 
държавните детски градини към МО да се 
подхожда към всеки отделен случай 
конкретно и гъвкаво, като усилията да 
бъдат насочени към оставане на част от 
платения годишен отпуск на служителите и 
за след прекратяване на извънредната 
епидемична обстановка/пандемията с цел 
възстановяване. 
 

2. Представяне на информация 
относно основните резултати от Прегледа на 
отбраната в изпълнение на взетото решение 
по точка 4 от дневния ред на заседанието на 
ОССС-МО, проведено на 29.09.2020 г. 
 

РЕШЕНИЕ по точка 2: 
1. Приемат се за сведение 

представените информации от директора 
на дирекция „Отбранителна политика и 
планиране“ и началника на отдел „Развитие 
на Въоръжените сили“, дирекция 
“Стратегическо планиране“ – ЩО относно 
основните резултати от Прегледа на 
отбраната. 

2. Когато Програмата за развитие на 
отбранителните способности на 
въоръжение сили на Република България до 
2032 г. бъде публикувана за обществено 
обсъждане, представителите на 
синдикатите да вземат участие в 
обсъждането й. 
 

3. Информация относно изпълнението 
на взетите решения от редовните заседания 
на ОССС-МО, проведени на 22.06.2020 г., 
17.07.2020 г. и 29.09.2020 г., както следва 
(Приложение № 2 – Справка за изпълнение 
на взетите решения): 

3.1. РЕШЕНИЕ по точка 1 от 
заседанието на ОССС-МО, проведено на 
22.06.2020 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-886/11.12.2014 г., чрез дирекция 
„Управление на човешките ресурси в 
отбраната“.“ 

РЕШЕНИЕ по точка 3.1.: 
1. Приема се за сведение 

информацията, представена от началника 
на отдел „Организационно-щатно 
изграждане и политика по доходите“, 
дирекция „Управление на човешките ресурси 
в отбраната“, относно изпълнението на 
решението на ОССС-МО във връзка с 
предложения от комисията за социално 
сътрудничество в ЦАТИП проект на 
изменение на Наредба № Н-15/27.04.2010 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. При готовност на работната 
група, сформирана с МЗ № Р-236  от 
20.08.2020 г., с проекта на новия нормативен 
акт относно допълнителните 
възнаграждения, изплащани по смисъла на чл. 
214, ал. 1, т. 1 и чл. 296, ал. 1, т. 2 от Закона 
за отбраната и въоръжените сили на 
Република България, да се представи 
информация на ОССС-МО в частта на 
предложенията от комисията за социално 
сътрудничество в ЦАТИП. 

 



 

 
Дневен ред Решения и постигнати договорености 

4. Обсъждане на бюджета на 
Министерството на отбраната за 2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ по точка 4: 
Приема се за сведение информацията, 

представена от директора на дирекция 
„Планиране, програмиране и бюджет“ 
относно бюджета на Министерството на 
отбраната за 2021 г. 

 
ПОСТИГНАТА ДОГОВОРЕНОСТ по точка 4: 

Социалните партньори да полагат 
съвместни усилия за защита на бюджета на 
Министерството на отбраната и за 
повишаване на разходите за отбрана в 
размер на 2% от Брутния вътрешен продукт 
на Република България. 

 

5. Други. 
5.1. Представяне на съображения 

(становище) от председателя на                      
НС „Отбрана“ по полученото по ел.поща на 
синдиката запитване от Екатерина Стоянова 
Атанасова-Димитрова, цивилен служител от 
военно формирование 44220 – гр. Пловдив, 
относно признаване на трудов стаж и 
професионален опит и разрешение за 
ползване на платен отпуск за обучение. 
(Приложение № 3 – запитване от 
Екатерина Атанасова-Димитрова от 
военно формирование 44220 – Пловдив, 
получено на 19.11. по ел.поща). 

 

РЕШЕНИЕ по точка 5.1.: 
Писмото от г-жа Екатерина 

Атанасова-Димитрова, цивилен служител от 
военно формирование 44220 – гр. Пловдив,  да 
се предостави по компетентност на 
Инспектората на МО за извършване на 
проверка по установения ред. За 
резултатите от проверката, Инспектората 
на МО да уведоми подателя, председателя на 
НС „Отбрана“ и председателя на ОССС-МО. 

 

 

 

 

 
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/   


