
ЗАПОВЕД 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
16.07.2010 г.                      №  ОХ-447                       гр. София 
_______________________________________________________________________ 
 
СЪДЪРЖАНИЕ. Относно обявяване на Допълнително споразумение към  

         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, 
         обявено с МЗ № ОХ-918 от19.12.2009 г.  

________________________________________________________________________ 
 
На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България във връзка с § 4 от Заключителните разпоредби на 
Споразумението относно представителните и защитните функции на синдикатите с 
оглед интересите на цивилните служители по служебно правоотношение, работещи 
в структурите на МО по чл. 77, ал. 2 от ЗОВСРБ, които прилагат Закона за 
администрацията, по въпросите на служебните и осигурителните отношения, 
обявено с МЗ № ОХ-918/19.12.2009 г., 

 
З А П О В Я Д В А М: 

 
1. Обявявам Допълнително споразумение към Споразумението от 

19.12.2009г. 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, по въпросите на 
служебните и осигурителните отношения, сключено между Министерството на 
отбраната, от една страна, и Федерацията на независимите синдикати от отбраната 
„Българска армия“ към КНСБ и Националния синдикат  „Отбрана“ към                       
КТ „Подкрепа“, от друга страна, съгласно приложението. 

2. Допълнителното споразумение към Споразумението, обявено с МЗ №   
ОХ-918 от 19.12.2009 г., влиза в сила от  16.07.2010 г. 

3. В петдневен срок от подписването на Допълнителното споразумение 
Министерството на отбраната публикува съдържанието му на интернет-страницата 
си.  

Със съдържанието на заповедта и Допълнителното споразумение да се 
запознае целият личен състав от Министерството на отбраната и структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбраната, които прилагат Закона за 
администрацията. 

Изпълнението на заповедта възлагам на ръководителите административните 
звена на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната, които прилагат Закона за администрацията, а контрола – 
на заместник-министъра на отбраната –  председател на Отрасловия съвет за 
социално сътрудничество в Министерството на отбраната. 

 
 

               МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 
       НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
 

АНЮ АНГЕЛОВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Към МЗ № ОХ-447/16.07.2010 г. 
 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

 

към Споразумението 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, по въпросите на служебните и осигурителните 

отношения, подписано на 19.12.2009 г. 

 

 

Днес, 16.07.2010 г., в гр. София,  

между  

Министерството на отбраната на Република България, представлявано от 

министъра на отбраната АНЮ АНГЕЛОВ, наричан по-долу „орган по 

назначаване”, от една страна,  

и Федерацията на независимите синдикати от отбраната „Българска 

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

БРАТОВАНОВ,  

и Националния синдикат „Отбрана“ (НС „Отбрана“) към КТ „Подкрепа“, 

представляван от председателя ТОДОР ВОДЕНОВ, наричани по-долу 

„СИНДИКАТИ“, от друга страна,  

на основание чл. 44, ал. 3 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и § 4 

от Заключителните разпоредби на Споразумението,  обявено с МЗ № ОХ-918 от 

19.12.20109 г., 

се сключи настоящото ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ 

Споразумението от 19.12.2009 г. относно представителните и защитните 

функции на синдикатите с оглед интересите на цивилните служители по 

служебно правоотношение, работещи в МО и структурите на пряко подчинение 

на министъра на отбраната, които прилагат Закона за администрацията, по 

въпросите на служебните и осигурителните отношения.  

 

СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

§ 1. В чл. 18 думите „ИА „Социални дейности на Министерството на 

отбраната” се заменят с „ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”. 

 

§ 2.  § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби се изменя така: „ОРГАН ПО 

НАЗНАЧАВАНЕТО” е министърът на отбраната, постоянният секретар на 

отбраната и ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра 

на отбраната, които прилагат Закона за администрацията”. 

 

§ 3. Навсякъде думите „ структурите на Министерството на отбраната 

(МО) по чл. 77, ал. 2 от ЗОВСРБ” и „ съответната структура на МО по чл. 77,         

ал. 2 от ЗОВСРБ” се заменят с „Министерството на отбраната и структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната”. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ    РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 4. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на 

подписването му. 
 

§ 5. Настоящото Допълнително споразумение се съставя и подписва в три 

еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, обявява се със заповед 

на министъра на отбраната и се изпраща до административните звена на МО и 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, в които работят 

цивилни служители по служебни правоотношения. 

 

§ 6. В петдневен срок от получаването на Споразумението ръководителите 

на административните звена на МО и структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната, които прилагат Закона за администрацията, го 

довеждат до знанието на цивилните служители по служебно правоотношение.  

 

§ 7. В срок от пет работни дни от подписването на Допълнителното 

споразумение Министерството на отбраната 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


