
 

 

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 23.02.2021 г. 

 
 

Присъстват: заместник-председател – Антон Ластарджиев; членове: Иво 
Антонов, Елена Маркова, Ангел Маринов, Георги Братованов, Тодор Воденов, Иван 
Георгиев.                          

Други: полковник Венцислав Хаджиев (началник на отдел „Организационно-щатно 
изграждане и политика по доходите“, дирекция „Управление на човешките ресурси в 
отбраната“), Ина Ахмедова (държавен експерт в отдел „Нормативно осигуряване на 
отбраната и на военната служба”, дирекция “Правно-нормативна дейност в отбраната”), 
Диян Валянов (държавен експерт в отдел „Социални дейности“, дирекция „Социална 
политика и политика по военно-патриотично възпитание“). 

 
Протоколчик: Мариана Токушева – секретар на ОССС-МО. 

 
Дневен ред Решения и постигнати договорености 

1. Информация относно изпълнението 
на взетите решения от редовното заседание 
на ОССС-МО, проведено на 30.11.2020 г., 
както следва (Приложение               № 1 – 
Справка за изпълнение на взетите 
решения). 

 

РЕШЕНИЕ по точка 1: 
Приема се за сведение 

представената информации от секретаря 
на ОССС-МО относно изпълнението на 
решенията от заседанието на ОССС-МО, 
проведено на 30.11.2020 г. 
 

1.1. РЕШЕНИЕ по точка 1 от 
заседанието на ОССС-МО, проведено на 
30.11.2020 г.: 
            „РЕШЕНИЕ по точка 1 от 30.11.2020 г.: 

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 ДДГ „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.“  

 

РЕШЕНИЕ по точка 1.1.: 
Постоянният секретар на 

отбраната поема ангажимент чрез докладна 
записка от негово име да се направи 
предложение на министъра на отбраната 
относно осигуряване на допълнителна 
щатна бройка за ДДГ „Младост“ –                       
гр. София, която да бъде финансова 
осигурена, и за допълнение на Таблицата за 
разпределение на длъжностите за цивилни 
служители в МО, БА и структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната, за 
които не се прилагат Закона за държавния 
служител и чл. 107а от КТ по нива на 
началните и максималните размери на 
основната месечна заплата, обявена с МЗ                 
№ ОХ-936 от 2018 г., като се добави нова 
длъжност „помощник на учителя“ в частта 
на длъжностите в държавните детски 
градини към МО. 

Действия по въпроса да се 
предприемат от дирекция „Управление на 
човешките ресурси в отбраната“. 
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2. Обсъждане на въпроси, свързани с 
политиката по доходите на цивилните 
служители от МО, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и БА, 
както следва: 

 

 

2.1. по отношение на цивилните 
служители по трудово правоотношение, за 
които не се прилага чл.107а от КТ, – 
обсъждане предложение на синдикатите, а 
именно: таблицата за началните и 
максималните размери на основната месечна 
заплата на длъжностите за цивилните 
служители, работещи по трудово 
правоотношение в БА и структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната, за 
които не се прилагат Законът за държавния 
служител и чл. 107а от КТ, която се обявява 
със заповед на министъра на отбраната, да 
съдържа наименованията на длъжностите и 
началните и максималните размери на 
основната месечна заплата; 

 

РЕШЕНИЕ по точка 2.1.: 
Приема се предложението на 

синдикатите - таблицата за началните и 
максималните размери на основната 
месечна заплата на длъжностите за 
цивилните служители, работещи по трудово 
правоотношение в БА и структурите на 
пряко подчинение на министъра на 
отбраната, за които не се прилагат 
Законът за държавния служител и чл. 107а 
от КТ, която се обявява със заповед на 
министъра на отбраната, да съдържа 
наименованията на длъжностите и 
началните и максималните размери на 
основната месечна заплата. Изменението на 
действащата заповед на министъра на 
отбраната да се изготви в случай на 
промяна на размерите на основните месечни 
заплати и да влезе в сила считано не по-рано 
от 01.01.2022 г. 
            Действия по въпроса да се 
предприемат от дирекция „Управление на 
човешките ресурси в отбраната“. 
 

2.2. по отношение на цивилните 
служители по служебно правоотношение – 
предоставяне на информация относно 
увеличаване на индивидуалната основна 
месечна заплата на цивилните служители въз 
основа на годишната оценка на изпълнението 
на длъжността за 2020 г.; 

 

РЕШЕНИЕ по точка 2.2.: 
           Приема се за сведение представената 
от началника на отдел „Организационно-
щатно изграждане и политика по доходите“, 
дирекция „Управление на човешките ресурси 
в отбраната“, относно увеличаване на 
индивидуалната основна месечна заплата на 
цивилните служители въз основа на 
годишната оценка на изпълнението на 
длъжността за 2020 г. 
 

2.3. по отношение на цивилните 
служители по трудово правоотношение по 
чл.107а от КТ - предоставяне на 
информация относно 
образуването/формирането на 
индивидуалната основна месечна заплата на 
цивилните служители; 

 

РЕШЕНИЕ по точка 2.3.: 
          Дирекция „Управление на човешките 
ресурси в отбраната“ да предостави на 
председателя на ФНСО „БА“ и на 
председателя на НС „Отбрана“ в електронен 
вид изнесената от началника на отдел 
„Организационно-щатно изграждане и 
политика по доходите“ презентация по 
настоящата точка от дневния ред, свързана 
с образуването на основните месечни 
заплати на цивилните служители по 
трудово правоотношение по чл. 107а от КТ. 
 

2.4. по отношение на цивилните 
служители, назначени на допълнителни 
разписания на длъжностите, - обсъждане 
предложение на синдикатите, а именно: 
изплащаните парични награди (т.нар. 
допълнително материално стимулиране) на 
цивилните служители по допълнителни 
разписания на длъжностите по реда на ПМС 
№ 66 от 1996 г. да бъдат в размер 

РЕШЕНИЕ по точка 2.4.: 
1. Въпросът относно паричните 

награди (т.нар. допълнително материално 
стимулиране) на цивилните служители, 
назначени по допълнителни разписания на 
длъжностите по реда и условията на ПМС № 
66 от 1996 г., се отлага за обсъждане на 
следващото редовно заседание на ОССС-МО. 
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пропорционално на отработеното време през 
календарната година, а не фиксирана сума. 

2. Представителите на синдикатите 
да представят на председателя на ОССС-
МО ново прецизирано предложение по 
въпроса, свързан с  паричните награди 
(т.нар. допълнително материално 
стимулиране) на цивилните служители, 
назначени по допълнителни разписания на 
длъжностите по реда и условията на ПМС  
№ 66 от 1996 г. 

3. След получаване на предложението 
от синдикатите, дирекция „Управление на 
човешките ресурси в отбраната“ и дирекция 
„Планиране, програмиране и бюджет“ 
съвместно да изготвят сравнителен анализ 
на предложението и да вземат и предложат 
информирано решение на следващото 
редовно заседание на ОССС-МО. 

 

3. Предоставяне на информация 
относно осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд на работещите в 
МО, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и БА, както следва: 

3.1. предоставяне на информация 
относно разходваните през 2020 г. финансови 
средства за здравословни и безопасни 
условия на труд и планирани такива за 2021 г.; 

3.2. предоставяне на информация 
относно извършените през 2020 г. проверки от 
Съвета по условията на труд в МО по спазване 
на здравословни и безопасни условия на труд 
в МО, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и БА и планирани 
такива за 2021 г.; 

3.3.1. представяне на анализ за 
състоянието на оценката на риска на 
работните места за 2020 г. по видове 
въоръжени сили и структури на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и 
подчинените им военни формирования; 

3.3.2. представяне на обобщен план-
график за оценка на риска на работните места 
за 2021 г.; 

   3.4. предоставяне на информация 
относно застраховане на цивилните служители 
през 2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ по точка 3: 
1. Приема се за сведение 

информацията, представена от заместник-
председателя на Съвета по условия на труд 
в МО, по точка 3, свързана с дейността по 
здравословни и безопасни условия на труд. 

2. Приема се предложението на 
заместник-председателя на ОССС-МО 
относно: 

- търсене на възможности за 
повишаване на средствата за здравословни и 
безопасни условия на труд;  

- планираните за 2021 г. средства за 
здравословни и безопасни условия на труд в 
размер на 310 000 лв. да се разходват за 
дейността и същите по възможност да 
бъдат изразходвани до м. ноември 2021 г. 
 

          4. Обсъждане и взимане на решение по 
направените от директора на дирекция 
„Логистика“ предложения в становище с рег.    
№ 20-26-18/14.01.2021 г., свързани с 
изготвянето на заповед на министъра на 
отбраната относно определяне на годишния 
размер на парите за представително облекло 
на цивилните служители в МО, структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбраната, 
БА и държавните детски градини към МО 
(Приложение № 2 – копие от становище с 
рег. № 20-26-18/14.01.2021 г. ). 

РЕШЕНИЕ по точка 4: 
Приема се за сведение становището 

от директора на дирекция „Логистика“ с рег. 
№ 20-26-18/14.01.2021 г. до постоянния 
секретар на отбраната и направените в нея 
предложения, свързани с изготвянето на 
заповед на министъра на отбраната 
относно определяне на годишния размер на 
парите за представително облекло на 
цивилните служители в МО, структурите на 
пряко подчинение на министъра на 
отбраната, БА и държавните детски 
градини към МО за съответната календарна 
година. 
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5. В изпълнение на чл. 6, ал. 1, т. 5 от 
КТД-МО, обявен с ОХ-1149 от 27.12.2019 г., 
изм. и доп. с МЗ № ОХ-156 от 18.02.2020 г. и 
МЗ № ОХ-974 от 30.11.2020 г.,  и чл. 9, ал. 1 и 
3 от Правилата за организацията и дейността 
на Отрасловия съвет за социално 
сътрудничество в Министерството на 
отбраната и на комисиите за социално 
сътрудничество в МО, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и БА, 
обявени с МЗ № ОХ-601 от 30.07.2020 г., 
взимане на решение за присъединяване на 
цивилни служители от ДДГ „Детелина“ –                  
гр. Казанлък към действащия КТД-МО. 

 

РЕШЕНИЕ по точка 5: 
1. На основание чл. 6, ал. 1, т. 5 от 

КТД-МО,  обявен с МЗ № ОХ-1149 от 
27.12.2019 г., изм. и доп. с МЗ № ОХ-156 от 
18.02.2020 г. и МЗ № ОХ-974 от 30.11.2020 г., 
и чл. 9, ал. 1 и 3 от Правилата за 
организацията и дейността на Отрасловия 
съвет за социално сътрудничество в 
Министерството на отбраната и на 
комисиите за социално сътрудничество в 
МО, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и БА, обявени с МЗ 
№ ОХ-601 от 30.07.2020 г., ОССС-МО реши 
да бъдат удовлетворени желанията за 
присъединяване към действащия КТД-МО 
за периода 01.01.2021 г. до               
31.12.2021 г. на цивилните служители, 
както следва: 

1.1. Велина Желязкова Господинова, 
на длъжност „старши експерт“ в 
Централния артилерийски технически 
изпитателен полигон; 

1.2. От  ДДГ „Детелина“ към МО – гр. 
Казанлък: 

- Митко Петров Аданев, на 
длъжност „изпълнител - огняр“; 

- Пламена Генчева Върбанова, на 
длъжност „касиер-домакин“, „помощник 
възпитател“; 

- Севгинар Акифова Асанова, на 
длъжност „помощник възпитател“; 

- Аждан Назми Дочева, на длъжност 
„помощник възпитател“; 

- Росица Русева Бонева, на 
длъжност „счетоводител“; 

- Димитрина Христова Кишева, на 
длъжност „помощник възпитател“; 

- Пенка Панайотова Ялъмова, на 
длъжност „помощник възпитател“; 

- Маргарита Дечева Карамомчева, 
на длъжност „медицинска сестра“; 

- Мария Димитрова Николова, на 
длъжност „помощник възпитател“. 

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 1, т. 6 от 
действащия КТД-МО и чл. 9, ал. 4 от 
Правилата, секретарят на ОССС-МО да 
изготви и представи за подпис на заместник-
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. Разни. 
 

 

6.1. Предоставяне на информация по 
следните въпроси: „1. Броя на държавните 
служители, които са добили и упражнили 
право на пенсия съгласно чл. 68 и чл. 69 от 
Кодекса за социално осигуряване в МО;                  
2. Броя на военнослужещите, които са 
придобили и упражнили право на пенсия по     

 

РЕШЕНИЕ по точка 6.1.: 
Приема се за сведение 

представената в писмо с рег. № 14-08-2 от 
18.02.2021 г. от директора на дирекция 
„Управление на човешките ресурси в 
отбраната“ информация относно броя на 
придобилите и упражнилите право на пенсия  
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чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване в 
МО; 3. Броя на лицата, навършили пределна 
възраст съгласно чл. 160, ал. 4 от ЗОВСРБ.“ 
(писмо от председателя на НС „Отбрана“ с 
рег. № 52 от  04.02.2021 г., получено по 
ел.поща на председателя на ОССС-МО на 
04.02.2021 г.) 
 

в МО, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и БА. 

          6.2. Предоставяне на информация 
относно публикуваните на интернет страницата 
на МО Указания за месечното разпределение и 
отчитането на субсидията чрез бюджета на МО 
за Съюза на ветераните от войните в България, 
посочени в  чл. 11 от държавния бюджет на 
Република България за 2021 година и, в тази 
връзка, „разясняване на мотивите на 
Министерството на отбраната по въпросите:              
1. Необяснимо високия размер на субсидията; 
2. Механизма на разпределение на субсидията; 
3. Обсъждане на възможности лицата, които са 
участвали във войните на България пряко да 
получават нужните им средства, вместо 
подчинената на министъра на отбраната 
администрация да бъде ненужен посредник при 
разпределението им.“ (писмо от председателя 
на НС „Отбрана“ с рег. № 53 от 11.02.2021 г., 
получено по ел.поща на председателя на 
ОССС-МО на 11.02.2021 г.) 
 

РЕШЕНИЕ по точка 6.2.: 
Приема се за сведение становището с 

рег. № 21-45-34 от 16.02.2021 г. от 
директора на дирекция „Социална политика и 
политика по военно-патриотично 
възпитание“ до председателя на ОССС-МО, 
свързано със субсидията, която се 
предоставя на Съюза на ветераните от 
войните на България чрез бюджета на 
Министерството на отбраната. 
 

6.3. Обсъждане на възможности за 
провеждане на дистанционни заседания на 
ОССС-МО. 

 

РЕШЕНИЕ по точка 6.3.: 
До нормализиране на обстановката в 

страната, свързана с извънредната 
епидемична обстановка, която е обявена до 
30.04.2021 г., заседанията на ОССС-МО да се 
провеждат в онлайн формат. 

 

 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА   Заместник-председател на ОССС-МО: 
        
 
       /П/                /Антон Ластарджиев/ 
 
 
                 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/  


