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З А П О В Е Д 

НА  НАЧАЛНИКА НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ 

  

27.08.2020 г.                                 № З – РД – 441                                       гр. София 

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно назначаване на Комисия 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. 115, ал. 1 от Колективния трудов 

договор в Министерството на отбраната , обявен със заповед на министъра на 

отбраната № ОХ-1149/27.12.2019 г., 

 
 

З А П О В Я Д В А М: 

 

1. Обявявам състава на Комисия за социално сътрудничество в Централно 

военно окръжие, изграден на паритетен принцип с участието на ръководството 

и синдикалната организация, както следва: 

Председател: полковник Бисер Георгиев БОГДАНОВ, началник на щаба 

на Централно военно окръжие; 

Представители на Централно военно окръжие: 

1. цивилен служител Станислава Димитрова ПЕТРОВА, главен експерт в 

сектор „Човешки ресурси” в щаба на Централно военно окръжие; 

2. цивилен служител Ангел Евгениев ПЪРВАНОВ, главен експерт в 

отделение „Сигурност на информацията”; 

3. цивилен служител Николай Александров НИКОЛОВ, главен експерт в 

отделение „Логистично осигуряване” в щаба на Централно военно окръжие; 

4. цивилен служител Надежда Йорданова КАМБУРОВА, счетоводител в 

сектор „Финанси”; 

Представители от ФНСО „БА”: 

1. госпожа Пенка Цанева ЛАДЖОВА, председател на синдикалната 

организация на Централно военно окръжие и председател-координатор на 

секция „Военни окръжия” към ФНСО „БА”; 

2. цивилен служител Искра Георгиева ВИДИНОВА, главен експерт в 

отделение „Сигурност на информацията”; 

3. цивилен служител Виолета Георгиева ВЛАЙКОВА, младши 

счетоводител в сектор „Финанси”. 

 

2. За организиране и координиране работата на Комисията за социално 

сътрудничество, както и за административно и техническо обслужване, 

определям за технически секретар цивилен служител Дияна Герасимова 

НИКОЛОВА, технически изпълнител в сектор „Човешки ресурси” в щаба на 

Централно военно окръжие. 
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3. В срок до 10.09.2020 г. Комисията за социално сътрудничество в 

Централно военно окръжие да разработи правила за работа, на основание 

правилата за организацията и дейността на Отрасловия съвет за социално 

сътрудничество в Министерството на отбраната.  

 

4. При своевременно уведомяване и по взаимно съгласие на страните, за 

участие в заседанията на Комисията за социално сътрудничество за обсъждане 

на конкретни проблеми, могат да се привличат и други експерти от Централно 

военно окръжие. 

 

5. В срок до 10.09.2020 г. началниците на военни окръжия със свои 

заповеди да определят състава и правилата за работа, съответно за военни 

окръжия I степен – Комисия за социално сътрудничество, а за военни окръжия 

II степен – Комитет за социално сътрудничество. 

 

6. Настоящата заповед отменя моя заповед № РД-296/17.05.2018 г. 

 

Заповедта да се доведе до знанието на личния състав на Централно 

военно окръжие и началниците на военни окръжия. 

 

Изпълнението на заповедта възлагам на заместник-началника на 

Централно военно окръжие и на началниците на военни окръжия. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 
 

 

НАЧАЛНИК НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ 

ПОЛКОВНИК                                   ГЕОРГИ ПЕТКОВ 

              


