
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ 
 

МЕЖДУ  
 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
И  

ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ОТБРАНАТА 
„БЪЛГАРСКА АРМИЯ” КЪМ КНСБ  

И  
НАЦИОНАЛНИЯ СИНДИКАТ “ОТБРАНА” КЪМ КТ “ПОДКРЕПА” 

 
 

ОТНОСНО: приоритетни общи действия при провеждане на 
                       организационно-щатни и структурни промени и 
                       свързаните с тях съкращения  на цивилни служители в 
                       Министерството на отбраната, структурите на пряко 
                       подчинение на министъра на отбраната и 
                       Българската армия, в изпълнение на ПМС № 54 от  
                       01.04.2010 г. 

 
 
      Днес, 16.04.2010 г., 
 

Министерството на отбраната на Република България,  
Федерацията на независимите синдикати от отбраната „Българска 

армия” към КНСБ и 
Националният синдикат „Отбрана” към КТ”Подкрепа”, 
 
-    изразявайки взаимното си уважение като социални партньори, 
- отчитайки новите реалности, породени от глобалната финансова и 

икономическа  криза, засегнала и българската икономика, 
-   водени от желанието си за социален мир в условията на финансова криза и 

редуциран бюджет на МО, 
- отчитайки необходимостта от провеждане на организационно-щатни и 

структурни промени, 
- съобразявайки се със своите задължения и права, произтичащи от  

Конституцията и законите на Република България, 
-  признавайки необходимостта от съвместни усилия и действия, насочени 

към запазване и развитие на социалния статус на цивилните служители в 
Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко  
подчинение на министъра на отбраната, 

-   изразявайки своята добра воля за полагане на съвместни усилия,  
-   полагайки усилия в развитието на гражданско-военните отношения, 
 



СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 
 

1. Да оказват безусловна подкрепа и съдействие за изпълнение на поетите в 
Националната антикризисна програма взаимни ангажименти между 
правителството, КНСБ, КТ ”Подкрепа” и представителните на национално 
равнище организации на работодателите. 

2. Ангажират се да водят открит и ефективен социален диалог в МО, 
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 
армия. 

3. Поемат ангажимент за безусловно спазване на действащото 
законодателство, уреждащо трудовите и служебните правоотношения, както и на 
поетите договорености и задължения в Колективния трудов договор в МО в 
Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната. 

4. Страните се ангажират да насочат своите усилия за намаляване на 
негативните последици от извършваните организационно-щатни и структурни 
промени, както и да положат усилия за недопускане на занижаване на социалните 
придобивки и социалния статус на цивилните служители в МО, структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. 

5. Министерството на отбраната и синдикатите са убедени, че 
съкращенията при организационно-щатните и структурни промени следва да се 
извършват предимно в административния състав. 

6. Синдикатите поемат ангажимент да положат усилия и да сътрудничат 
при разясняване пред своите членове на необходимостта от провеждането на 
организационно-щатните и структурни промени. 

7. Социалните партньори ще се стремят при възникване на проблеми в хода 
на организационно-щатните и структурни промени в рамките на социалния 
диалог и в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане на интересите на 
всяка от страните да търсят подходящи варианти за преодоляването и решаването 
им. 

8. Работодателят поема ангажимент провеждането на процедурата по 
съкращенията на цивилните служители по трудови правоотношения да се 
извършва въз основа на прозрачност, ясни критерии и правила. 

9. При провеждането на организационно-щатните и структурни промени 
Министерството на отбраната може да упражни правото си по чл. 328, ал. 1, т. 10 
от КТ по отношение на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж 
и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване. 

10. При извършване на подбора между цивилните служители по трудови 
правоотношения при равни други условия работодателят съкращава най-напред 
цивилните служители – пенсионирани лица по чл. 68 от Кодекса за социално 
осигуряване. 

 11. С цел недопускане на нарушения на разпоредбите на действащото 
законодателство при осъществяване на организационно-щатните и структурни 
промени социалните партньори приемат за необходимо да се информират в 
случаи на допуснати такива и да търсят начини за отстраняването им.  



Изпълнявайки сигналните си функции съгласно чл. 406 от КТ, синдикатите 
изразяват готовността си да подават своевременно сигнали с прецизна и 
мотивирана информация за нарушенията на трудовото законодателство. 

12. Страните изразяват своята увереност, че настоящото РАМКОВО 
СПОРАЗУМЕНИЕ е доказателство за конструктивно поведение на социалните 
партньори в Министерството на отбраната и поемат своята отговорност за 
неговото спазване и изпълнение, като се ангажират да осъществят добросъвестно 
произтичащите от него права и задължения. 

 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

 1. Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра – 
по един за всяка от страните. 

2. В срок от пет работни дни от подписването на Споразумението 
Министерството на отбраната ще публикува съдържанието му на интернет-
страницата си. 
 
 

СТРАНИ 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСО “БА”                    МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

                                                                    НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
 
 
          ГЕОРГИ БРАТОВАНОВ                                                    АНЮ АНГЕЛОВ                     
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС ”ОТБРАНА”    
                  
         
         ТОДОР ВОДЕНОВ                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


