
 

 

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 29.06.2021 г. 

 
 

Присъстват: председател – Пламен Йорданов, заместник-председател – Антон 
Ластарджиев; членове: Людмил Михайлов, 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“), Диян Валянов (държавен експерт в отдел „Социални дейности“, дирекция 
„Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“), Недялко Стойчев 
(заместник-председател на НС „Отбрана“, служител от Информационния център на 
МО). 

 
Протоколчик: Мариана Токушева – секретар на ОССС-МО. 

 
Дневен ред Решения и постигнати договорености 

1. Взимане на решение в изпълнение 
на разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Правилата 
за организацията и дейността на Отрасловия 
съвет за социално сътрудничество в МО и на 
комисиите за социално сътрудничество в 
Министерството на отбраната, структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбраната 
и Българската армия, обявени с МЗ № ОХ-601 
от 30.07.2010 г., съгласно която: 

„Чл. 5, ал. 4: „При необходимост и след 
консултации с централните ръководства на 
ФНСО „БА“ и НС „Отбрана“, със заповедта 
към състава на ОССС-МО може да се включи 
и заместник-председател от страна на 
синдикатите, който се избира на 
ротационен принцип за срок от една година“.  

 

РЕШЕНИЕ по точка 1: 
1. С оглед изпълнение на 

разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Правилата за 
организацията и дейността на Отрасловия 
съвет за социално сътрудничество в МО и 
на комисиите за социално сътрудничество в 
Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската 
армия, обявени с МЗ № ОХ-601/30.07.2010 г., 
ОССС-МО: 

- приема, че на настоящото 
заседание са проведени консултации по 
смисъла на разпоредбата; 

- избира председателя на                           
НС „Отбрана” за заместник-председател на 
ОССС-МО, считано от 30.07.2021 г. 

2. Да се изготви и обяви заповед на 
министъра на отбраната относно 
изменение в състава на ОССС-МО в частта 
на заместник-председател на съвета от 
страна на синдикатите. 
 

2. На основание чл. 54, ал. 3 от 
Кодекса на труда, взимане на решение 
относно откриване на процедура по 
колективно трудово договаряне в 
Министерството на отбраната за изготвяне и 
сключване на нов Колективен трудов договор в 
МО за периода 2022 г. – 2023 г.  

(Приложение № 1 – проект на 
решение). 

 

РЕШЕНИЕ по точка 2: 
І. Процедура по колективно трудово 

договаряне в МО. 
1. На основание чл. 54, ал. 3 от КТ във 

връзка с § 5 от Преходните и 
заключителните разпоредби от 
Колективния трудов договор в 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., открива се процедура по 
колективно трудово договаряне в  



 

 
Дневен ред Решения и постигнати договорености 

 Министерството на отбраната за 
изготвяне на Колективен трудов договор в 
МО за периода 2022 г. – 2023 г.. 

2. ФНСО „БА” и НС „Отбрана” да 
представят общ проект на нов Колективен 
трудов договор в МО (КТД-МО) за периода 
2022 г. – 2023 г. в срок до 27.09.2021 г. по 
установения за целта ред. 
 3. Представеният от синдикатите 
проект на КТД-МО да се изпрати за 
становище и предложения до съответните 
заинтересовани структури от 
Министерството на отбраната.  

В срок до 15.10.2021 г. структурите 
да представят своите становища по 
проекта на КТД-МО за обобщаване в 
дирекция “Социална политика и политика по 
военно-патриотично възпитание”.  

Обобщеното становище на 
Министерството на отбраната да се 
изготви в срок до 25.10.2021 г. 

4. Със заповед на министъра на 
отбраната да се сформира работна група 
от представители на Министерството на 
отбраната, която да изготви в периода от 
27.10. - 12.11.2021 г. единната позиция на 
Министерството на отбраната по проекта 
на КТД-МО.  

В срок до 18.11.2021 г. позицията на 
Министерството на отбраната по проекта 
на КТД-МО да се предостави на синдикатите 
по установения за целта ред. 

5. Със заповед на министъра на 
отбраната да се сформира комисия за 
провеждане на преговори от представители 
на Министерството на отбраната и 
синдикатите.  

Комисията да изготви окончателния 
вариант на проекта на новия КТД-МО в 
периода 29.11. - 10.12.2021г. 

6. Окончателният вариант на 
Колективния трудов договор в МО да се 
приеме от ОССС-МО в срок до 20.12.2021 г. 

7. В срок до 30.12.2021 г. новият 
Колективен трудов договор в МО за периода 
2022 г. – 2023 г. да се подпише от страните– 
министъра на отбраната и председателите 
на ФНСО „БА” и НС „Отбрана” и се обяви в 
заповед на министъра на отбраната. 

8. В сроковете по § 11 от Преходните 
и заключителните разпоредби от 
Колективния трудов договор в МО, обявен с 
МЗ № ОХ-1149 от 27.12.2019 г., новият 
Колективен трудов договор в МО за периода 
2022 г. – 2023 г. да се публикува на интернет 
страницата на МО и вътрешно-
ведомствения сайт на МО, както и да се 
изпрати до ИА „Главна инспекция по труда“ 
за вписване в специалния регистър. 

 
 

 



 

 
Дневен ред Решения и постигнати договорености 

 ІІ. Процедура по договаряне в МО. 

1. Открива се процедура по 
преговори за сключване на ново 
Споразумение относно 
представителните и защитните 
функции на синдикатите с оглед 
интересите на цивилните служители по 
служебно правоотношение, работещи в 
Министерството на отбраната и 
структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната, които прилагат 
Закона за администрацията и Закона за 
държавния служител, по въпросите на 
служебните и осигурителните отношения за 
периода 2022 г. – 2023 г. (Споразумение за 
цивилните служители по служебно 
правоотношение) на основание чл. 44, ал. 3 
от Закона за държавния служител във 
връзка с § 2 от Заключителните 
разпоредби на Споразумението, обявено с 
МЗ № ОХ-1151 от 27.12.2019 г. 

2. Процедурата по преговори за 
сключване на ново Споразумение за 
цивилните служители по служебно 
правоотношение за периода 2022 г. – 2023 г. 
да се проведе в сроковете, определени в 
точките от І. 2. до І. 7. от настоящото 
решение. 

3. В сроковете по § 9 от Преходните 
и заключителните разпоредби от 
Колективния трудов договор в МО, обявен с 
МЗ № ОХ-1151 от 27.12.2019 г., новото 
Споразумение за цивилните служители по 
служебно правоотношение за периода                
2022 г. – 2023 г. да се публикува на интернет 
страницата на МО и вътрешно-
ведомствения сайт на МО. 

 
ІІІ. Състав на работната група от 

представители на МО и на комисията за 
провеждане на преговори.  

1. Състав на работната група от 
представители на МО за изготвяне на  
единната позиция на Министерството на 
отбраната по представените от 
синдикатите проекти на КТД-МО за периода 
2022 г. -2023 г. и Споразумение за цивилните 
служители по служебно правоотношение за 
периода 2022 г. -2023 г.: 

Председател: директор на дирекция 
„Социална политика и политика по военно-
патриотично възпитание”  

Членове: по един представител от 
дирекции „Управление на човешките ресурси 
в отбраната”, „Правно-нормативна дейност 
в отбраната”, „Социална политика и 
политика по военно-патриотично 
възпитание”, „Планиране, програмиране и 
бюджет” 

Секретар на работната група: 
секретар на ОССС-МО 

 
  



 

 
Дневен ред Решения и постигнати договорености 

 2. Състав на комисията за провеждане на 
преговори от представители на 
Министерството на отбраната и 
синдикатите за изготвяне на 
окончателните варианти на проекти на        
КТД-МО за периода 2022 г. - 2023 г. и 
Споразумение за цивилните служители по 
служебно правоотношение за периода                
2022 г. -2023 г.: 

Председател: директор на дирекция 
„Социална политика и политика по военно-
патриотично възпитание” 

Членове: по един представител от 
дирекции „Управление на човешките ресурси 
в отбраната”, „Правно-нормативна дейност 
в отбраната”, „Социална политика и 
политика по военно-патриотично 
възпитание”, „Планиране, програмиране и 
бюджет”; 

По двама упълномощени 
представители от ФНСО „БА” и                            
НС „Отбрана”. 

Секретар на комисията: секретар 
на ОССС-МО 

 
3. Синдикатите да представят на 

председателя на ОССС-МО своите 
упълномощени представители, които ще 
участват в комисията по провеждане на 
преговори, в определения в т. І.2. срок от 
настоящото решение по установения за 
целта ред. 

 

3. В изпълнение на чл. 6, ал. 1, т. 5 от 
КТД-МО, обявен с МЗ ОХ-1149 от 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-601 от 30.07.2020 г., взимане на 
решение за присъединяване към действащия 
КТД-МО на цивилен служител от МБАЛ-Варна 
към ВМА. 

 

РЕШЕНИЕ по точка 3: 
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 бъде удовлетворено желанието за 
присъединяване към действащия КТД-МО 
за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. на 
цивилния служител Михаил Сашев Нешев, 
на длъжност „лекар“ в МП на в.ф. 24350 – 
складов район Осетеново, работещ в 
МБАЛ-Варна към ВМА. 

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 
председателя на ОССС-МО удостоверение 
за присъединил се към КТД-МО до цивилния 
служител по т. 1 от решението и до 
съответното длъжностно лице по смисъла 
на  чл. 4, ал. 1 от КТД-МО. 
 



 

 
Дневен ред Решения и постигнати договорености 

4.1. Решение № 3 от решението по 
точка 2.4. от заседанието на ОССС-МО, 
проведено на 23.02.2021 г. (Приложение № 3 
– копие от становище на директора на 
дирекция „Управление на човешките 
ресурси в отбраната“ с рег. № 14-08-2 от 
09.04.2021 г.): 

„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 

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 № 66/1996 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.“ 

 

РЕШЕНИЕ по точка 4.1.: 
Приема се становището на 

директора на дирекция „Управление на 
човешките ресурси в отбраната“, свързано с 
изплащането на парични награди на цивилни 
служители, назначени по реда на ПМС № 
66/28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на 
някои дейности в бюджетните организации. 

 
ПОСТИГНАТА ДОГОВОРЕНОСТ  

по точка 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., може евентуално да бъде 
обсъден на заседание на ОССС-МО в края на 
годината при наличие на възможности на 
бюджета на МО. 
 

 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА   Председател на ОССС-МО: 
        
 
       /П/                /Пламен Йорданов/ 
 
 
                 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/  


