
З А П О В Е Д
НА

НАЧАЛНИКА НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

£3 .0£ .2018 г. № Ул-зо? София

СЪДЪРЖАНИЕ: Обявяване на „Правила за работа на Съвета за социално
сътрудничество“ в Централно военно окръжие.

На основание чл. 55, ал.4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България и в изпълнение на чл. 111 от Колективния трудов договор 
в Министерството на отбраната, обявен със заповед на министъра на 
отбраната № ОХ -  1313/22.12.2017 г., протокол с per. № 25-04-398/22.05.2018 
г. и с цел създаване на по-добри условия за осъществяване на социалното 
сътрудничество в Централно военно окръжие,

З А П О В Я Д В А М :

Обявявам „Правила за работа на Съвета за социално сътрудничество в 
Централнло военно окръжие с per. № 25-04-397/22.05.2018 г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на личния състав от 
Централно военно окръжие.

Председателя на Съвета за социално сътрудничество да връчи копие от 
заповедта на председателя на секция отдел „София-област“ при Централно 
военно окръжие към НС „Отбрана“ и председателя на синдикалната 
организация на Централно военно окръжие и председател-координатор на 
секция военни окръжия към „ФНСО -  БА“.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ЦЕНТРАЛН О  ВОЕННО ОКРЪЖ ИЕ

гр.СофияДООО, ул. „Г. Бенковски” № 12, тел. 02/980-00-65

Per
Екз. № 1

05.2018г.

П Р А В И Л А

ЗА РАБО ТА Н А СЪВЕТА ЗА СОЦИАЛНО СЪТРУДН ИЧЕСТВО

В Ц ЕН ТРАЛН О  ВОЕННО ОКРЪЖ ИЕ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

ПРЕДМЕТ

ЧлЛ. Тези правила уреждат организацията и дейността на съвета за 
социално сътрудничество /ССС/ в Централно военно окръжие.

Чл.2. Принципите на работа на ССС са основани на правилата за 
организацията и дейността на Отрасловия съвет за социално сътрудничество в 
Министерство на отбраната (ОССС-МО) съгласно заповед № ОХ- 
448/16.07.2010 г. на министъра на отбраната на Република България.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ФУНКЦИИ, СЪСТАВ И КОМПЕТЕНТНОСТ 
НА СЪВЕТА ЗА СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

В ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
Чл. 3. Съвета за социално сътрудничество в Централно военно окръжие 

е орган за осъществяване на консултации и сътрудничество при уреждането на 
въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения и 
въпросите на жизненото равнище на цивилните служители по трудово 
правоотношение в Централно военно окръжие.

Чл. 4.(1) Съвета за социално сътрудничество в Централно военно 
окръжие, обсъжда и дава мнения при уреждането на въпросите, отнасящи се до 
трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения и въпросите на 
жизненото равнище на цивилните служители по трудово правоотношение.
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(2) Мнения по ал.1 се дават по искане на началника на Централно военно 
окръжие и / или на длъжностни лица, които уреждат съответните въпроси или 
по инициатива на ССС.

(3) Дейността по ал. 1 задължително се осъществява при подготовка на 
нормативни актове в областта на трудовите и непосредствено свързаните с тях 
отношения на цивилните служители.

(4) Страни в ССС са :
- Централно военно окръжие;
- синдикалната организация от Федерацията на независимите синдикати от 
отбраната „Българска армия” за Централно военно окръжие;

- синдикалната организация от Независимите синдикати „Отбрана“ за 
Централно военно окръжие;

Чл. 5.(1) ССС в Централно военно окръжие се състои от постоянни 
членове:

- шест представители в Централно военно окръжие;
- трима представители на „ФНСО - БА”;
- трима представители на НС „Отбрана“.

(2) Председателят на ССС е заместник-началника на Централно военно 
окръжие.

(3) Представителността на синдикатите се установява по реда на чл. 36, ал. 4 
от Кодекса на труда, чрез официални документи издадени от „ФНСО - БА ” и 
НС „Отбрана“.

Чл. 6. Организирането и координирането на работата на ССС, както и 
административното и техническо обслужване се осъществяват от технически 
секретар, определен със заповед на началника на Централно военно окръжие.

Чл. 7. Поименният състав на ССС се обявява в заповед на началника на 
Централно военно окръжие.

Чл. 8. В заседанията на КСС, при своевременно уведомяване и по 
взаимно съгласие на страните, за участие в обсъждането на конкретни 
проблеми, могат да се привличат и други експерти от Централно военно 
окръжие.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

ЗАСЕДАНИЯ

НА СЪВЕТА ЗА СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
В ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

Чл. 9.(1) ССС приема своите решения на заседания.
(2) ССС провежда заседания по искане на всяка от страните.
(3) Заседанието се свиква не по - късно от пет работни дни от датата на 

постъпване на искането.
Чл. 10.(1) ССС се свиква на заседание от председателя на комисията, който 

определя и дневния ред на заседанието.
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(2) При необходимост към предложения от страните дневен ред на 
заседанието се прилагат съответните материали и документи, конкретизиращи 
и допълващи поставените за обсъждане проблеми и въпроси.

Чл. 11. Техническият секретар на ССС уведомява членовете на комисията не 
по - късно от един работен ден за датата, часа и мястото, като им предоставя 
дневния ред и необходимите по него материали.

Чл. 12.(1) Заседанията на ССС се провеждат и се считат за редовни, ако на 
тях присъстват представителите на всички участващи страни.

(2) При невъзможност да присъстват някои от постоянните му членове, те 
могат да бъдат замествани от други представители на страните, упълномощени 
за всеки конкретен случай.

(3) Заседанията са редовни и когато на тях не присъстват упълномощени 
представители на някои от участващите в него страни, в случай че те са били 
уведомени.

(4) Лицата по чл. 8 участват в заседанията без право на глас.
(5) На заседанията присъства техническият секретар на ССС.
(6) Всички присъстващи на заседанието лица се вписват в протокола от 

заседанието.
Чл. 13.(1) Заседанията на ССС се откриват и ръководят от председателя му.
(2) Дневният ред на всяко заседание се уточнява и приема в началото на 

заседанието.
Чл. 14.(1) Решенията на ССС се приемат с общо съгласие на присъстващите 

постоянни членове, а при тяхно отсъствие - на лицата, които ги заместват.
(2) На база постъпилите предложения председателят на ССС формулира 

проектите за решение по всеки въпрос.
Чл. 15.(1) Всеки от членовете на ССС предприема необходимите действия по 

приетите решения съобразно правомощията си.
(2) Приетите в ССС решения се предоставят на началника на 

Централно военно окръжие и/или на длъжностното лице в чиято компетентност 
е решаването на съответния въпрос.

Чл. 16.(1) За разглежданите на всяко заседание на ССС въпроси, за 
изразените становища и приетите решения, техническият секретар на 
комисията изготвя протокол до пет работни дни след провеждането му.

(2) Протоколът се подписва от всички присъстващи на заседанието 
постоянни членове на ССС и от техническия секретар на комисията. В случай 
на отсъствие на постоянен член, протоколът се подписва от лицето което го 
замества.

(3) Копие от подписания протокол на всяко заседание се предоставя на всяка 
от участващите в ССС страни.

Чл. 17. На всяко заседание на ССС се отчита изпълнението на решенията от 
предходното заседание.
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§ 1. Правилата за работа на ССС в Централно военно окръжие се издават 
на основание чл. 111, ал. 2 от Колективния трудов договор в Министерството 
на отбраната, обявен с M3 № ОХ - 1313 / 22.12.2017 г. и са приети на заседание 
на ССС, проведено на 22.05.2018 г.

§ 2. Правилата за работа на ССС в Централно военно окръжие влизат в 
сила от 29.05.2018 г.

ЗА СИНДИКАТИТЕ: ЗА Ц ЕНТРАЛН О  ВОЕННО

1. председателя на секция отдел Заместник-началник на Централно
„София-област“ при Централно военно окръжие

ОКРЪЖ ИЕ:

организация на Централно военно 
окръжие и председател-координатор 
на секция военни окръжия към 
„Ф Н С О -Б А “.

О ПЕТКОВ
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