
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
 

от редовното заседание на Отрасловия съвет за социално сътрудничество 
в Министерството на отбраната, проведено на 29.09.2020 г. 

 
 

Присъстват: председател – Атанас Запрянов; членове: Иво Антонов, Людмил 
Михайлов, Елена Маркова, Ангел Маринов, Георги Братованов, Николай Иванов, Тодор 
Воденов, Иван Георгиев.                          

Други: Ина Ахмедова (държавен експерт в отдел „Нормативно осигуряване на 
отбраната и военната служба” в дирекция “Правно-нормативна дейност в отбраната”), 
Недялко Стойчев (синдикален секретар на НС “Отбрана”, цивилен служител от 
Информационния център на МО). 

 
Протоколчик: Мариана Токушева – секретар на ОССС-МО. 

 
Дневен ред Решения и постигнати договорености 

1. Предоставяне на информация 
относно структурата на бюджета на 
Министерството на отбраната за 2021 г. 
 

РЕШЕНИЕ по точка 1: 
Приема се за сведение 

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

 

2.1. РЕШЕНИЕ по точка 3 от 
заседанието на ОССС-МО, проведено на 
22.06.2020 г.: 

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.“ 

 За обсъждане: Приложение № 2 към 
т. 1.1. – проект на Допълнително 
споразумение към КТД-МО, обявен с МЗ № 
ОХ-1149/27.12.2019 г. ведно с проект на 
заповед на министъра на отбраната за 
неговото обявяване. 
 

РЕШЕНИЕ по точка 2.1.: 
1. Приема се проектът на 

Допълнително споразумение към 
Колективния трудов договор в МО, обявен с 
МЗ № ОХ-1149 от 27.12.2019 г. 

2. В проекта на заповедта на 
министъра на отбраната относно 
обявяването на Допълнително споразумение 
към Колективния трудов договор в МО, 
обявен с МЗ № ОХ-1149 от 27.12.2019 г., да 
се включи точка за изменение на т. 3 от             
МЗ № ОХ-109/04.02.2020 г. относно 
определяне на размерите на допълнителни 
трудови възнаграждения, които се  
изплащат на основание на Кодекса на труда 
и Наредбата за структурата и 
организацията на работната заплата, на 
цивилните служители, работещи по трудово 
правоотношение в Българската армия и в 
структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната, за които не се 
прилагат Законът за държавния служител и 
чл. 107а от Кодекса на труда. Текстът да се 
изготви от дирекция „Управление на 
човешките ресурси в отбраната“. 

 

 



 

Дневен ред Решения и постигнати договорености 

 3. Да се предприемат необходимите 
действия за: 

- съгласуване по установения ред, 
подписване, обявяване и публикуване на 
интернет страницата на Министерството 
на отбраната на Допълнителното 
споразумение към Колективния трудов 
договор в МО, обявен с МЗ № ОХ-1149 от 
27.12.2019 г.; 

- изготвяне на прилежащите 
документи към Допълнителното 
споразумение за регистриране в специалния 
регистър на ИА „Главна инспекция по труда“. 
 

2.2. РЕШЕНИЕ по точка 6 от 
заседанието на ОССС-МО, проведено на 
22.06.2020 г.: 

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.“ 

За обсъждане: Приложение № 3 към 
т. 1.2. – информация № 1 относно 
изпълнението на точка 4 (въвеждане и 
поддържане в актуално състояние 
данните за синдикалните членове) от МЗ 
№ ОХ-626/05.07.2019 г. относно 
интегриране на „Автоматизирана 
система за управление на човешките 
ресурси“ и информационна система „Труд 
и работна заплата“ и                информация 
№  2 относно съпоставка между 
въведените в информационна система 
„Труд и работна заплата“ данни за 
синдикалното членство в изпълнение на 
точка 4 от МЗ № ОХ-626/05.07.2019 г. и 
представената от синдикатите 
информация за брой на синдикалните 
членове във връзка с разпределението на 
картите за почивка „зима 2020/2021“. 
 

РЕШЕНИЕ по точка 2.2.: 
1. Приема се информацията, 

представена в Приложение № 3 към                     
точка 2.2 от дневния ред. 

2. Констатира се, че има подобрение 
в изпълнението на точка 4 (въвеждане и 
поддържане в актуално състояние данните 
за синдикалните членове) от МЗ №                      
ОХ-626/05.07.2019 г. относно интегриране на 
„Автоматизирана система за управление на 
човешките ресурси“ и информационна 
система „Труд и работна заплата“. 

3. Предвид констатираните различия 
в данните, въведени в информационна 
система „Труд и работна заплата“, и 
представяните от       ФНСО „БА“ и                      
НС „Отбрана“ данни във връзка с 
разпределението на картите за почивка, да 
продължи работата по отчетността на 
данните за синдикалните членове до 
достигане на достоверността на същите. 

 

2.3. РЕШЕНИЕ по точка 2 от 
заседанието на ОССС-МО, проведено на 
17.07.2020 г.: 

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.   
          

РЕШЕНИЕ по точка 2.3.: 
1. В проекта на Двустранното 

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 да се нанесат 
приетите текстове във връзка с 
предложените такива от НС „Отбрана“. 

 

 
 
 



 

 
Дневен ред Решения и постигнати договорености 

 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.“ 

За обсъждане: 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, изпратено по електронен 
път на членовете на ОССС-МО на 
24.09.2020 г. 
 

2. Приема се проектът на 
Двустранното споразумение между 
Министерството на отбраната и 
национално представителните организации 
в МО с направените корекции по същия.  

3. Да се предприемат необходимите 
действия за съгласуване по установения ред, 
подписване, публикуване на интернет 
страницата на Министерството на 
отбраната и изпращане за „висок печат“ на 
Двустранното споразумение. 
 
 
           ПОСТИГНАТА ДОГОВОРЕНОСТ по 
точка 2.3. във връзка с предложението на 
НС „Отбрана“ в Постоянния съвет по 
антикорупция в МО да участва и 
определеният заместник-председател на 
ОССС-МО от страна на синдикатите: 

Чрез докладна записка от името на 
председателя на ОССС-МО да се уведоми 
министъра на отбраната за 
предложението на синдикатите относно 
включването в състава на Постоянния 
съвет по антикорупция в МО и 
определеният заместник-председател на 
ОССС-МО от страна на синдикатите.  
 

3. Представяне и обсъждане на 
подадената до председателя на ФНСО „БА“ 
молба от Мария Д. Димитрова, помощник-
възпитател в ДДГ „Детелина“ –                        
гр. Казанлък относно допълнителен платен 
годишен отпуск за непедагогическия персонал 
на ДДГ към МО във връзка с 
противоепидемичната обстановка 
(Приложение № 4 – молба от Мария Д. 
Димитрова, помощник-възпитател в ДДГ 
„Детелина“ – гр. Казанлък). 
 

РЕШЕНИЕ по точка 3: 
1. На председателя на ФНСО „БА“ и 

председателят на НС „Отбрана“ да се 
предостави по установения ред 
становището на дирекция „Правно-
нормативна дейност в отбраната“ по повод 
поставените въпроси в молбата от Мария 
Д. Димитрова, помощник-възпитател в ДДГ 
„Детелина“ – гр. Казанлък, относно 
допълнителен платен годишен отпуск за 
непедагогическия персонал на ДДГ към МО 
във връзка с противоепидемичната 
обстановка. 

2. Председателят на ФНСО „БА“ да 
запознае цивилните служители, синдикални 
членове, в ДДГ „Детелина“ – гр. Казанлък със 
съдържанието на становището на дирекция 
„Правно-нормативна дейност в отбраната“ 
по точка 1 от настоящото решение. 

 

 
 
 
 
 
 



 

Дневен ред Решения и постигнати договорености 

4. Други. 
 

РЕШЕНИЕ по точка 4 по въпроса, 
свързан с изходящата кореспонденция от 
МО към ФНСО „БА“ и НС „Отбрана“: 
1. Изходящата кореспонденция от МО към 
ръководствата на ФНСО „БА“ и НС 
„Отбрана“ да се извършва на електронните 
адреси на синдикатите по служебен път чрез 
деловодството на МО. За целта 
изготвителите на документите в 
разчетите за изпращане да посочват 
електронните адреси на синдикатите. 

2. Чрез писмо от името на 
заместник-председателя на ОССС-МО, 
постоянен секретар на отбраната, да се 
уведомят за решението по точка 1 
съответните ръководители на 
административните звена в 
Министерството на отбраната. 
 

РЕШЕНИЕ по точка 4 по въпроса, 
свързан с организиране на изнесено 
разширено заседание на съвета, което да се 
проведе през периода 15-16.10.2020 г.: 

1. Членовете на ОССС-МО приеха да 
не се провежда изнесено разширено 
заседание на съвета на този етап предвид 
въведените противоепидемични мерки. 

2. Председателят на ОССС-МО да 
подготви в подходяща форма информация 
относно основните резултати от Прегледа 
на отбраната, които се отнасят до 
синдикалните членове в МО, структурите на 
пряко подчинение на министъра на 
отбраната и видовете въоръжени сили и 
същата да бъде изпратена за запознаване до 
ръководствата на ФНСО „БА“ и                            
НС „Отбрана“. 

3. Следващото редовно заседание на 
ОССС-МО да се организира след като бъде 
изготвена информацията по точка 2 от 
настоящото решение. 

4. При провеждане на заседание на 
ОССС-МО, в частта по въпроса относно 
основните резултати от Прегледа на 
отбраната, да се покани за участие 
представител/представители на Щаба по 
отбрана. 

 
РЕШЕНИЕ по точка 4 по въпроса, 

свързан с представянето от страна на 
синдикатите информация за ЕГН на 
ползващите карти за почивка цивилни 
служители, синдикални членове, и 
членовете на техните семейства:  

1. Във връзка с ползването на 
картите за почивка в страна и чужбина, 
ОССС-МО препоръчва на ИА „Военни клубове 
и военно-почивно дело“ да не изисква 
информация за ЕГН на желаещите да 
ползват карти за почивка, членове на             
ФНСО „БА“ и НС „Отбрана“, и на техните 
членове на семейства. 
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 2.  При готовност, ФНСО „БА“ и НС 
„Отбрана“ да представят техните 
предложения за изменение на Наредба № Н-9 
от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело, 
свързани с исканата от ИА „Военни клубове и 
военно-почивно дело“ информация по точка 1 
от решението. 

 

 

 

 
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/   


