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МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                София 1092, ул.”Дякон Игнатий”№ 3, тел.: 92 20922;  факс: 987 96 93 

 

 

 

 

ДВУСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ 

 

МЕЖДУ  
 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА  
 

И  
 

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ СИНДИКАЛНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 

 

№ КП-39-4/30.11.2020 г. 

 

 

  Днес, 30.11.2020 г., в гр. София,  
 

Министерството на отбраната на Република България, представлявано от 

министъра на отбраната КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ,  

Федерацията на независимите синдикати от отбраната „Българска армия“ 

(ФНСО „БА“) към КНСБ, представлявана от председателя ГЕОРГИ 

БРАТОВАНОВ,  

Националният синдикат „Отбрана“ (НС „Отбрана“) към КТ „Подкрепа“, 

представляван от председателя ТОДОР ВОДЕНОВ,  
 

 основавайки се на 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; 

 съзнавайки съвременните предизвикателства пред Република България и 

пред Министерството на отбраната, 
 

сключиха настоящото ДВУСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ, като се 

договориха за следното: 
  

 1. Прилагане на съгласувани политики и мерки от страна на 

Министерството на отбраната и социалните партньори за борба с 

корупцията, чрез: 

 - използване на превантивни политики - ясни и точни правила за 

работа, прозрачност в процеса на работа, обучение за повишаване на 

осведомеността и изграждане на почтеност в администрацията, реформи в 

администрацията, въвеждащи наемане, при което се отчитат професионални 

качества, квалификация и опит; 

 - стабилни вътрешни административни механизми за проверка; 

 - своевременно и точно деклариране на имущество и интереси; 
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 - предотвратяване и разкриване на конфликти на интереси; 

 - ефективна защита на лицата, сигнализиращи за нередности;  

 - разследване и санкциониране на корупцията. 

 1.1. Цивилните служители от Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 

армия не допускат поведение, което ги въвлича в корупция, и 

противодействат на такива прояви и на други неправомерни действия в 

работата  си. 

 1.2. Служителите са длъжни да сигнализират на Инспектората към 

Министерството на отбраната за станали им известни данни за корупция 

или за конфликт на интереси в Министерството на отбраната, структурите 

на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. 

 1.3.  Не се допуска служителите да бъдат санкционирани и/или 

подложени на физически или психически тормоз  на работното си място 

поради факта, че са докладвали за станали им известни данни за корупция 

или за конфликт на интереси.  

 

 2. Оптимизиране на административните звена в Министерството на 

отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, 

прилагащи Закона за администрацията, в следните направления:  

 - усъвършенстване и конкретизиране на функционалната 

компетентност на отделни звена на основата на приети закони и други 

нормативни актове; 

 - делегиране на правомощия на по-ниските равнища в йерархията; 

 - децентрализиране на вземане на решения; 

 - структурни промени и оптимизиране на числеността на персонала .

  

 3. Ускорено изграждане на електронно управление чрез: 

 3.1. Разработване и прилагане на оперативно съвместими интерфейси 

и модели за обработка, съхранение и предоставяне на достъп до данни в 

Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра 

на отбраната и Българската армия; 

 3.2. Промяна в образователната система за включване на 

технологични дисциплини и цифрови умения в учебните програми за 

професионално обучение и преквалификация за преодоляване на недостига 

на компетенции в областта на информационно-комуникационните 

технологии; 

 3.3. Разгръщане на сигурна цифрова инфраструктура във всички 

структури. 

 3.4. Осигуряване на сигурни административни услуги, в това число и 

при предоставянето на електронни такива. 

 3.5. Въвеждане на информационни системи от ново поколение за 

подпомагане на административните процеси. 

3.6. Оптимизиране съставите на работните групи и приоритетно 

провеждане на дистанционни заседания. 

 

 4. Забавяне на негативните демографски процеси и намаляването на 

броя на населението, чрез:  

 4.1. Насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, 

благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца и съвместяване на 
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родителството с трудово-професионалната реализация в системата на 

отбраната; 

 4.2. Подобряване на репродуктивното здраве на жените и мъжете с 

осигуряване на безплатни медицински грижи, превенция и профилактика в 

определен обем в структурите на Военномедицинска академия; 

 4.3. Инвестиране във високи технологии във Военномедицинска 

академия в сферата на здравеопазването за гарантиране на по-висока 

ефективност, ефикасност и икономичност на здравните грижи;  

 4.4. Подобряване на контрола по отношение на трудовото 

законодателството, условията на труд и в областта на заетостта в 

Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра 

на отбраната и Българската армия; 

 4.5. Осигуряване на възможност за работа в системата на отбраната на 

българи, живеещи в чужбина; 

 4.6. Осигуряване на заетост и намаляване на безработицата сред 

младите хора с активно участие в оперативни програми „Старт на 

кариерата“, „Младежка заетост” и „Готови за работа”;  

 4.7. Подобряване на жилищните условия за служителите на 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия .; 

 4.8. Адаптиране и синхронизиране на специфичната подзаконова 

нормативна база в сектор „Отбрана“ с обществените потребности за 

балансирано демографско развитие на населението и развитие на качеството 

на човешкия капитал.  

  

 5. Осигуряване на високо качество на образованието във военно-

образователните структури чрез подобряване на съдържанието на учебния 

процес и материалната база, повишаване квалификацията на 

преподавателите и осигуряване с информационни технологии, насочени 

към: 

 5.1. Формиране на умения за работа с високи технологии; 

 5.2. Изграждане на трайни навици за учене през целия живот, 

осигуряване на максимално добри условия за непрекъснато професионално 

обучение и развитие и развиване на системата за квалификация, 

преквалификация и продължаващо обучение; 

 5.3. Повишаване квалификацията на преподавателския състав.  

  

 6. Полагане на усилия за осигуряване на ръст на заплащането на труда 

в системата на Министерство на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.  

  

 7. Провеждане на политиката по доходите в синхрон със споразуменията 

между правителството на Република България и национално представителните 

организации на социалните партньори.  

 

 8. Осигуряване на баланс на професионалния и личния живот 

посредством ефективно прилагане на законовите възможности, с акцент по 

отношение на родителите и лицата, полагащи грижи или подпомагащи 

роднина или лице, което живее в  същото домакинство и  което  се  нуждае 
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от  значителни грижи или помощ поради сериозни медицински причини 

/лица с отговорности за полагане на грижи/. 

8.1. Прилагане на съществуващите правни инструменти по начин, 

който да позволи на родителите и лицата с отговорности за полагане на 

грижи да съвместяват по-добре работните си задължения и задълженията за 

полагане на грижи, при съобразяване с интересите на работата и в 

съответствие с действащото законодателство, чрез: 

- ползване на съществуващата система от отпуски, при съобразяване с 

нуждите на родителите и лицата с отговорности за полагане на грижи;  

  - въвеждане и ползване на работно време с променливи граници – в 

структурите, в които това е възможно и допустимо; 

- работа от разстояние – в структурите, в които това е възможно и 

допустимо, според характера на работата и възможността за нейното 

обезпечаване. 

  

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 1. Настоящото двустранно споразумение е със срок на действие две 

години, считано от датата на подписването. 
 

§ 2. Двустранното споразумение се съставя и подписва в три еднообразни 

екземпляра – по един за Министерството на отбраната, Федерацията на 

независимите синдикати в отбраната „Българската армия“ и Националния 

синдикат „Отбрана“. 
 

§ 3. В срок от пет работни дни от подписването на Двустранното 

споразумение, Министерството на отбраната го изпраща до административните 

звена на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия. 
 

§ 4. В срок от пет работни дни от получаването на Двустранното 

споразумение, ръководителите на административните звена на МО и 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и командирите 

(началниците) на военните формирования от Българската армия да запознаят 

личния състав със съдържанието му. 
 

§ 5. В срок от пет работни дни от подписването на Двустранното 

споразумение, Министерството на отбраната да публикува съдържанието му на 

интернет-страницата си. 

 

С Т Р А Н И 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСО „БА”                    МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  

 

 

         ГЕОРГИ БРАТОВАНОВ                         КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС „ОТБРАНА” 

 

         ТОДОР ВОДЕНОВ 


