
                                          СПОРАЗУМЕНИЕ 
 
 

Днес, 17.06.2010 г. между Ръководството на НВМС, представлявано от 
д-р Й.Войнов – Генерален директор, от една страна и БСС на НВМС към КНСБ, 
представляван от д-р Маргарита Янакиева – Председател и  
БСС на НВМС към ФЗГС – КТ „Подкрепа, представляван от д-р Зинаида Иванова – 
Председател, от друга страна се сключи настоящето СПОРАЗУМЕНИЕ за 
уреждане на по-благоприятни условия на труд на служителите и съдействие за 
повешаване ефективността в дейността на НВМС като условие за реализация и 
професионално развитие на служителите. 

 
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 
1.Синдикалните организации, съгл.чл.44, ал.3 от ЗДСл., представляват и 

защитават интересите на държавните служители пред държавните органи по 
въпросите на служебните и осигурителни отношения чрез предложения, искания и 
участие в подготовката на проекти за вътрешни правилници и наредби, които 
касаят служебните правоотношения в системата на НВМС. 

2.Генералния директор задължава директорите на поделенията на НВМС 
да предоставят на представителите на синдикатите при писмено искане 
своевременна и достоверна информация за икономическото и финансовото 
състояние, касаеща служебните правоотношения, за изпълнението на което 
синдикатите периодично подават обратна информация. 

3.Във връзка с изпълнението на чл.5, ал.1, т.18, 25 и 26 от Устройствения 
правилник на НВМС, утвърждаването на поименното разписание на длъжностите и 
работните заплати в НВМС да се съгласува с представителите на синдикатите в 
поделенията и БСС. 

4.Ръководството на НВМС съгласува с представителите на синдикатите 
структурните промени в НВМС. 

5.При провеждане на конкурс за заемане на държавна длъжност, 
съгласно чл.10б1 ал.2 от ЗДСл. в конкурсната комисия задължително участват 
представители на синдикалните организации, определени със заповед на 
Генералния директор. 

6.За изпълнение на задълженията извън работно време, държавният 
служител има право на платен отпуск  в размер на 12 дни, на основание чл.50 от 
ЗДСл. по ред и процедура, определен със заповед на Генералния директор. 

7.Атестирането на държавните служители се извършва по реда на 
Наредбата за условията и реда за атистиране на служителите в държавната 
администрация и с участие на представител на синдикалните организации, което 
ще гарантира справедлива оценка на труда и ще се отрази в размера на РЗ. 

 



8.Всяка промяна на  работната заплата на служителите се извършва 
задължително с участието на синдикатите. 

9.При структурни промени, касаещи служебните правоотношения на 
синдикалните членове, се извършват задължителни консултации със синдикатите с 
придружаване на социална програма и споразумение. 

10.Органът по назначението оказва съдействие на синдикалните 
организации за осъществяване на тяхната дейност сред работещите в системата 
на НВМС, независимо от вида на правоотношенията им. 

11.За осъществяване на синдикална дейност нещатните членове на 
централни и отраслови ръководства на синдикални организации по чл.45, както и 
нещатни председатели на синдикални ръководства в съответната организация, 
имат право на платен отпуск в размер на 25 работни часа за една календарна 
година, съгласно чл.63а от ЗДСл., който се заплаща, съгласно чл.60, ал.1 от ЗДСл. 

12.Синдикатите осигуряват действието на настоящето Споразумение и 
следят за спазванито му, като предоставят информация на Комисията за социално 
сътрудничество на браншово равнище. 

13.Споразумението е със срок две години и има действие спрямо 
членовете на синдикатите – страни по Споразумението. 

 
 
 
 
 
РАБОТОДАТЕЛ: 
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА НВМС: /п/ 

                                                         печат 
( д-р Йордан Войнов)                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСС на НВМС към ФНСЗ 
                                                                    КНСБ: /п/ 
                                                                                       ( д-р Маргарита Янакиева) 
                                                                          печат 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСС на НВМС при ФЗГС 
КТ „ПОДКРЕПА: /п/ 

                   ( д-р Зинаида Иванова) 
   печат 


