
ЗАПОВЕД 

 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

20.12.2011 г.                 №  ОХ-950                          гр. София 
 

   СЪДЪРЖАНИЕ:  Обявяване на 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 и Закона за 

държавния служител, по въпросите на служебните и 

осигурителните отношения 
 

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

Република България във връзка с чл. 44, ал. 3 от Закона за държавния служител 

 

З А П О В Я Д В А М: 
 

1. Обявявам 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 и Закона за държавния служител, сключено на 

20.12.2011 г. 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. Настоящото споразумение влиза в сила от 01 януари 2012 г. и е със срок 

на действие за две години. 

3. Настоящата заповед и Споразумението да се публикуват на интернет-

страницата на Министерството на отбраната. 

4. Отменям МЗ № ОХ-918/19.12.2009 г., изменена и допълнена с МЗ № 

ОХ-447/16.07.2011 г., считано от 01.01.2012 г. 

5. Ръководителите от Министерството на отбраната и структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната, които прилагат Закона за 

администрацията и Закона за държавния служител, в едноседмичен срок от 

получаването на Споразумението да запознаят цивилните служители по 

служебно правоотношение със съдържанието му. 

Изпълнението на заповедта възлагам на ръководителите от 

административните звена на Министерството на отбраната и от структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната, които прилагат Закона за 

администрацията и Закона за държавния служител, а контрола – на заместник-

министъра на отбраната –  Августина Цветкова. 
  

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

    НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

АНЮ АНГЕЛОВ 



 2   

Приложение  

 

към МЗ № ОХ-950/20.12.2011 г. 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

============================================================= 

 

 

 

 

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 и Закона за държавния служител, по 

въпросите на служебните и осигурителните отношения 

 

 

 

 

 Днес, 20.12. 2011 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. 49, ал. 1 от Конституцията на Република България и         

чл. 44,  ал. 3 от Закона за държавния служител (ЗДСл) се сключи настоящото 

СПОРАЗУМЕНИЕ.  
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РАЗДЕЛ I 

 

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Органът по назначаването и СИНДИКАТИТЕ са съгласни чрез 

това Споразумение да уредят представителните и защитни функции на 

СИНДИКАТИТЕ относно неуредените с повелителни разпоредби на закона 

служебни и осигурителни отношения на цивилните служители по служебно 

правоотношение от Министерството на отбраната (МО) и структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната, които прилагат (ЗА) и ЗДСл. 

 

Чл. 2. СИНДИКАТИТЕ представляват и защитават интересите на 

синдикалните членове – цивилни служители по служебно правоотношение, пред 

органа по назначаването по въпросите на служебните и осигурителните 

отношения. 

 

 

РАЗДЕЛ IІ 

 

ГАРАНТИРАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 3. (1) На основание чл. 44 от ЗДСл и чл. 285 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), СИНДИКАТИТЕ 

свободно осъществяват своята дейност в Министерството на отбраната, 

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

цивилни служители, назначени при условията и реда на Закона за държавния 

служител (ЗДСл). При осъществяване на тази дейност СИНДИКАТИТЕ са 

длъжни да не възпрепятстват функционирането на администрацията. 

(2) Ръководителите на административните звена в МО и структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната, които прилагат ЗА и ЗДСл, не 

могат да препятстват или ограничават дейността на СИНДИКАТИТЕ и 

членуването на цивилните служители по служебно правоотношение в 

съществуващите синдикални формирования на обявените за представителни 

организации на работниците и служителите на национално равнище.   

 

Чл. 4. Ръководителите на административните звена в МО и на 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които прилагат 

ЗА и ЗДСл, създават условия и съдействат на СИНДИКАТИТЕ за 

осъществяване на тяхната дейност. 

 

Чл. 5. Ръководителите на административните звена в МО и на 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които прилагат 

ЗА и ЗДСл, осигуряват на синдикалните дейци, включително на ръководните 

органи на двата синдиката, достъп в работно време до работните места, 

съобразявайки се с установения в МО пропускателен режим. 

 

Чл. 6. (1) За осъществяване на синдикална дейност нещатните членове на 

централни и отраслови ръководства на синдикални организации (СО), както и 

нещатните председатели на синдикалните ръководства в съответните структури 

на МО и в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които 
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прилагат ЗА и ЗДСл, имат право на платен годишен отпуск по чл. 63а от ЗДСл в 

размер на 25 работни часа за една календарна година. 

(2) Времето за ползване на отпуска по ал. 1 се определя от съответния 

синдикален деец, за което своевременно уведомява непосредствения си 

ръководител.  

 

Чл. 7. (1) При провеждане на заседания на ръководни органи на  

СИНДИКАТИТЕ – конференции, федерални съвети, изпълнителни комитети 

или при заседания на комисии, създадени от СИНДИКАТИТЕ, ръководителите 

на административните звена в МО и на структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната, които прилагат ЗА и ЗДСл, освобождават от 

изпълнение на преките им служебни задължения за присъствие в тези 

мероприятия избраните делегати – синдикални дейци.  

(2) Този отпуск се включва в отпуска за синдикална дейност по чл. 6 от 

настоящото Споразумение.  

 

Чл. 8. Ръководителите на административните звена в МО и на 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които прилагат 

ЗА и ЗДСл, освобождават от изпълнение на преките им служебни задължения 

държавните служители – синдикални членове, определени от ръководствата на 

СИНДИКАТИТЕ за участие в работата на органите за социално сътрудничество 

(Отраслов съвет за социално сътрудничество в МО, Съвет по условия на труд в 

МО, комисии за социално сътрудничество, съвместни комисии и др.). 

 

 

РАЗДЕЛ IІІ 

 

СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА 

СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ  

 

Чл. 9. СИНДИКАТИТЕ имат право в защита на интересите на 

синдикалните членове – държавни служители  да правят предложения и 

отправят искания, свързани със служебните и осигурителните отношения, към 

органа по назначаването. 

 

Чл. 10. Ръководителите на административните звена в МО и на 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които прилагат 

ЗА и ЗДСл, своевременно поканват СИНДИКАТИТЕ  за консултации и участие 

при обсъждане и подготовка на проекти и актове на министъра на отбраната и 

на ръководителите на тези структури, свързани със служебните отношения на 

държавните служители. 

 

Чл. 11. Проектите на нормативни актове, подготвяни или внасяни с 

участието на МО, които пряко засягат служебните и осигурителните отношения 

на цивилните служители, своевременно се предоставят за информация и 

становище на социалните партньори. 

 

Чл. 12. Ръководителите на административните звена в МО и на 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които прилагат 

ЗА и ЗДСл,  разработващи вътрешноведомствени актове по въпросите на 
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служебните и осигурителните отношения на държавните служители, при 

издаването им (в разчета за изпращане) предвиждат определен брой от тях за 

централните ръководства на ФНСО”БА” и НС”Отбрана”. 

 

Чл. 13. При обявяване на конкурсна процедура за назначаване на 

държавен служител на незаета длъжност в администрацията в състава на 

конкурсната комисия могат да участват и представители на СИНДИКАТИТЕ, 

предложени от ръководствата на синдикалните организации. 

 

Чл. 14. Атестирането на държавните служители в МО чрез ежегодно 

оценяване на изпълнението на длъжността се извършва от оценяващ 

ръководител под наблюдението и контрола на контролиращ ръководител и на 

представителите  на синдикатите, определени от ръководствата на 

синдикалните организации в съответните структури на МО и на структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната. 

 

Чл. 15. (1) За изпълнение на задълженията извън работно време 

държавните служители имат право на допълнителен платен годишен отпуск в 

размер до 12 работни дни. 

(2) Редът за изпълнение на задълженията извън работно време и начинът 

на конкретизиране на размера на допълнителния отпуск по ал. 1 се определят от 

органа по назначаване. 

 

Чл. 16. Органът по назначаване осигурява за нуждите на държавните 

служители средства за СБКО за съответната година в размер, не по-малък от 

предвидения в нормативните актове, уреждащи разходването на бюджетни 

средства в бюджетната сфера.  

 

Чл. 17. Пътуването на цивилните служители при отиване и връщане от 

платен годишен отпуск на територията на страната веднъж в годината е за 

сметка на средствата за социално-битово и културно обслужване. Условията, 

размерът и редът им се определят с акт на министъра на отбраната. 

 

Чл. 18. При прекратяване на служебните правоотношения с цивилни 

служители по инициатива на органа по назначаване на основание чл. 106, ал. 1, 

т. 5 от Закона за държавния служител, не се възстановяват получените от тях 

авансово средства за представително облекло за периода до края на текущата 

година.  

 

Чл. 19. Картите за почивка в обектите на МО се предоставят от                    

ИА ”Военни клубове и военно-почивно дело” на централните ръководства на 

СИНДИКАТИТЕ след получено разпределение от комисията, определена със 

заповед на министъра на отбраната. Централните ръководства на 

СИНДИКАТИТЕ ги разпределят между своите организации пропорционално на 

техните членове.  

 

Чл. 20. Всички спорни моменти във взаимоотношенията между 

СИНДИКАТИ  и представители на структурите на МО и на структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната, които прилагат ЗА и ЗДСл, се 

внасят за разглеждане в комисиите за социално сътрудничество, изградени към 
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съответните структури на МО и структурите на пряко подчинение на министъра 

на отбраната, или в Отрасловия съвет за социално сътрудничество в 

Министерството на отбраната. 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

Чл. 21. (1) Държавният служител има право на безопасни и здравословни 

условия на труд съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и 

нормативните актове за неговото прилагане.  

(2) Здравословните и безопасни условия на труд по ал. 1 се осигуряват от 

органа по назначаването в съответствие с разпоредбите на действащото 

законодателство в областта на здравословните и безопасните условия на труд. 

(3) Държавните служители, които работят при специфични условия и 

рискове за живота и здравето, ползват правата по чл. 137 и чл. 285 от Кодекса на 

труда. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. По смисъла на настоящото споразумение: 

„1. „ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО” е министърът на отбраната и 

ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната, които прилагат ЗА и ЗДСл.” 

2.  “СЕМЕЙСТВО” са съпрузите и не навършилите пълнолетие техни 

деца, ако не са встъпили в брак. 

 

  

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ    РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 2. Настоящото споразумение влиза в сила от 01.01.2012 г. и важи за срок 

от  две години. 

 

§ 3. Страните поемат обща отговорност за осигуряване изпълнението на 

това споразумение. 

 

§ 4. Всички законодателни промени, касаещи служебните и 

осигурителните отношения на държавните служители, своевременно се 

отразяват в споразумението. 

 

§ 5. При възникнали основания за изменение и  допълнение на 

Споразумението всяка страна има право на инициатива за отправяне на 

предложения за изменение и допълнение на Споразумението. 

 

§ 6. Настоящото 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 структурите на МО и структурите на пряко 
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подчинение на министъра на отбраната, в които работят цивилни служители по 

служебни правоотношения. 

 

§ 7. В едноседмичен срок от получаването на Споразумението 

ръководителите на административните звена в МО и на структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната, които прилагат ЗА и ЗДСл, го довеждат 

до знанието на цивилните служители по служебно правоотношение.  

 

§ 8. Органът по назначаване държи на разположение на цивилните 

служители текста на настоящото Споразумение. 

 

§ 9. В 14-дневен срок от подписване на Споразумението Министерството 

на отбраната публикува съдържанието му на интернет-страницата на 

министерството, както и го актуализира при настъпили изменения, при спазване 

на установения за това ред. 

 

 

С Т Р А Н И 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСО „БА”        МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА     

     НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

                                        

                    ГЕОРГИ БРАТОВАНОВ             АНЮ АНГЕЛОВ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС „ОТБРАНА” 

 

 

                       

                    ТОДОР ВОДЕНОВ 

 

 


