
ЗАПОВЕД 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 
 

 

 
07.03.2016 г.                              №  ОХ-186        София 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:  

 

Относно изпълнение на чл. 5 от Наредбата за определяне 

на реда за установяване наличието на критериите за 

представителност на организациите на работниците и 

служителите и на работодателите в Министерството на 

отбраната, структурите на пряко  подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия 

        
 

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

Република България във връзка с чл. 34 от Кодекса на труда, чл. 5 от Наредбата за 

определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност 

на организациите на работниците и служителите и на работодателите, приета с 

ПМС № 152 от 11.07.2003 г., изм. с ПМС № 15 от 27.01.2016 г. /обн. ДВ, бр. 8 от 

29.01.2016 г./ и обявата на председателя на Националния съвет за тристранно 

сътрудничество началото на процедурата за признаване на представителност на 

организациите на работниците и служителите и на работодателите, обнародвана в 

Държавен вестник, бр. 8 от 29.01.2016 г.,  

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

 1. Обявявам Указания относно изпълнението на чл. 5 от Наредбата за 

определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност 

на организациите на работниците и служителите и на работодателите в 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната и Българската армия съгласно приложението. 

  

2. В срок до 11.04.2016 г. да бъде извършена процедурата по чл. 5, ал. 1 от 

Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за 

представителност на организациите на работниците и служителите и на 

работодателите. 

  

3. Ръководителите на административните звена на Министерството на 

отбраната, ръководителите структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната и командирите (началниците) на военните формирования в Българската 

армия да оказват съдействие за своевременното изпълнение на процедурата по            

чл. 5, ал. 1 от Наредбата. 

 

4. Настоящата заповед и Указанията да се публикуват на интернет-

страницата на Министерството на отбраната. 



5. Отменям МЗ № ОХ-112/24.02.2012 г.  

   

Настоящата заповед да се доведе до знанието на ръководителите от 

административните звена на Министерството на отбраната, ръководителите на 

структурите на подчинение на министъра на отбраната, командирите 

(началниците) на военните формирования в Българската армия и председателите 

на легитимните синдикални организации в Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и военните 

формирования от Българската армия.  

 

Изпълнението на заповедта възлагам на ръководителите от 

административните звена на Министерството на отбраната, ръководителите на 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и командирите 

(началниците) на военните формирования в Българската армия, а контрола – на 

заместник-министъра на отбраната –  Димитър Кюмюрджиев. 

 

 

                МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 
                   

 

НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 

 

 

   


