
НАРЕДБА № Н-16 ОТ 13 ЮЛИ 2009 Г. ЗА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА 
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 

В сила от 11.08.2009 г. 

Издадена от Министерството на отбраната 

Обн. ДВ. бр.64 от 11 Август 2009г., изм. ДВ. бр.28 от 13 Април 2010г., изм. 
ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. 

Глава първа. 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за осъществяване на социални 
дейности и ползване на социални услуги, предлагани от Изпълнителна агенция "Социални 
дейности на Министерството на отбраната", наричана "Агенцията". 

(2) Агенцията осъществява следните социални дейности: 
1. предоставяне за ползване на почивната база на Министерството на отбраната, 

управлявана от Агенцията, за отдих, възстановяване и провеждане на мероприятия; 
2. предоставяне за ползване на спортната база на Министерството на отбраната, 

управлявана от Агенцията, и създаване на условия за спортна дейност на военнослужещите, 
цивилните служители и членовете на техните семейства; 

3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) материално подпомагане на 
военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, Българската армия и 
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ, пенсионираните 
военнослужещи, военноинвалидите и военнопострадалите; 

4. културна дейност и военно-патриотично възпитание, сътрудничество с национално 
представителните военно-патриотични съюзи и организации; 

5. грижа за пенсионираните военнослужещи, цивилните служители и членовете на 
военно-патриотичните организации. 

(3) Социалните дейности по ал. 2 се осъществяват чрез: 
1. почивната и спортната база; 
2. центрове за индивидуално социално обслужване (ЦИСО); 
3. детски градини и дневни центрове за деца; 
4. школи и клубове по интереси; 
5. домове за пенсионирани военнослужещи; 
6. домове за ветерани; 
7. ведомствена спортна организация и военни спортни клубове; 
8. дневни центрове за пенсионирани военнослужещи, военноинвалиди и 

военнопострадали и ветерани от войните; 
9. други звена. 
(4) Финансовото осигуряване на социалните дейности по реда на наредбата се извършва 

в рамките на утвърдената бюджетна квота по съответната програма/програма по програмната 
структура на Министерството на отбраната за текущата година, формираща издръжката на 
Агенцията. 
 

Глава втора. 



РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЧИВНАТА БАЗА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА 
ОТБРАНАТА, УПРАВЛЯВАНА ОТ АГЕНЦИЯТА 

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) Отдихът и възстановяването 
на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, Българската 
армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ се 
осъществяват чрез следните почивки и мероприятия, организирани от Агенцията: 

1. десетдневни почивки за летен отдих: 
а) в морските и планинските почивни бази; 
б) в специализирано детско и средношколско летовище; 
2. почивки за зимен или летен отдих в планинските почивни бази; 
3. безвалутен обмен на почиващи; 
4. групови и индивидуални почивки в страната и в чужбина, в т.ч. и по програма 

"CLIMS"; 
5. почивки по програми, утвърдени с акт на министъра на отбраната; 
6. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) мероприятия, организирани от 

ЦИСО, по искане на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ; 

7. комбинирани почивки - с образователна, културна и познавателна насоченост; 
8. седемдневна безплатна почивка за военнослужещи от Министерството на отбраната, 

участвали в операции и мисии извън територията на страната, и членовете на техните семейства; 
9. седемдневна безплатна физическа подготовка за военнослужещи преди заминаване за 

участие в операции и мисии извън територията на страната; 
10. десетдневна безплатна почивка за войници и сержанти и техните семейства по 

социална програма в почивни бази и в периоди, определени от изпълнителния директор на 
Агенцията; 

11. други почивки и мероприятия по социална програма по предложение на 
изпълнителния директор на Агенцията; 

12. ползване на зали за тържества, юбилеи, срещи в ЦИСО, управлявани от Агенцията; 
13. десетдневни безплатни почивки за деца на военнослужещи, загинали при или по 

повод изпълнение на военната си служба. 
 

Чл. 3. (1) Почивките и мероприятията по чл. 2 се финансират: 
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) по т. 1, 2, 7 и 11 - от фонд 

"Социално-битово и културно обслужване" (СБКО), като 65% от средствата за почивките се 
осигуряват от фонд "СБКО" в рамките на утвърдения бюджет за съответната година и 35% се 
заплащат от лицата по чл. 4, т. 1 и 2 със съответните намаления и доплащания; 

2. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) по т. 3 и 4 - от фонд "СБКО", като 
50% от средствата за почивките се осигуряват от фонд "СБКО" в рамките на утвърдения бюджет 
за съответната година и 50% се заплащат от лицата по чл. 4, т. 1 и 2 със съответните намаления и 
доплащания; 

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) по т. 10 - от бюджета на 
Министерството на отбраната, и стойността им се определя по себестойност с включени 
туристически такси, застраховки и дължим ДДС; 

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) по т. 8 и 9 - от бюджета 
на съответната операция или мисия в рамките на финансовата квота на основната програма, по 
която се осигурява участието на формированията от въоръжените сили в операции и мисии извън 
страната; стойността на почивката по т. 8 се определя по себестойност с доплащане за категория 
стая, с включени туристически такси, застраховки и дължим ДДС; стойността на физическата 



подготовка по т. 9 се определя по утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията 
калкулации, които включват разходите за съответния пансион, туристическа такса и застраховка, 
спортни мероприятия, процедури и дължимия ДДС; 

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) по т. 6 - от бюджета на 
ползвателя; стойността на мероприятието по т. 6 се определя по фактически разходи за 
съответното мероприятие с включени такси, дължим ДДС, в утвърдени от изпълнителния 
директор на Агенцията калкулации; 

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) по т. 13 - от бюджета на 
Министерството на отбраната; стойността на почивката в страната по т. 13 се определя по 
себестойност с включени туристически такси, застраховки, разходи за придружаващи (един 
придружаващ на дете до 12-годишна възраст) и дължим ДДС, по утвърдени от изпълнителния 
директор на Агенцията калкулации, които за почивки извън страната включват разходите за 
съответния пансион, туристическа такса, застраховка, културна програма, транспортни разходи, 
един придружаващ на 10 деца и дължимия ДДС. 

(2) Себестойността на почивките по чл. 2 се определя по следния начин: 
1. по т. 1 и 2 за един пълен пансион на човек - в левове с включен ДДС, в почивните бази 

на Агенцията се утвърждава от министъра на отбраната ежегодно по предложение на 
изпълнителния директор на Агенцията на база отчетени разходи за предходната година 
съгласувано с дирекция "Бюджет и финанси" на МО; 

2. по т. 3, 4, 7 и 11 - по утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията калкулации, 
които включват разходи за съответния пансион и/или туристически пакети, транспорт, културна 
програма, задължителни медицински застраховки, разходи за съпровождащ и/или преводач 
съгласно международните договорености и дължим ДДС; 

3. по т. 1, буква "б" - по утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията калкулации, 
които включват разходи за съответния пансион съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1, транспорт, 
туристическа такса, застраховка и разходи за групов ръководител (на 10 деца един групов 
ръководител) и дължим ДДС; себестойността на детски/средношколски лагери извън страната се 
определя по утвърдени от изпълнителния директор калкулации, включващи разходи за 
съответния пансион и/или пакетна цена на лагера, транспорт, културна програма, задължителна 
медицинска застраховка и разходи за групов ръководител и/или преводач съгласно 
международните договорености и дължим ДДС; 

(3) Разходваните средства по ал. 1 и 2 се заявяват и отчитат в дирекция "Бюджет и 
финанси" на МО на база обобщени отчети за ползваните почивки (програми) и мероприятия до 
10-о число на месеца, следващ месеца на ползването им. 

(4) Средствата за ползване на зали в ЦИСО по чл. 2, т. 12 от лица по чл. 4, т. 1 - 8 не се 
заплащат и са за сметка на Агенцията, а лицата по чл. 4, т. 9 заплащат средствата, определени 
съгласно приложение № 4. 
 

Чл. 4. Почивната база, управлявана от Агенцията, се ползва от: 
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) военнослужещите и цивилните 

служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ и членовете на техните семейства; 

2. военнослужещите и цивилните лица от чужди армии и членове на техните семейства; 
3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) военнослужещи от резерва и 

цивилни служители с най-малко 7 години трудов/служебен стаж в Министерството на отбраната, 
Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 
ЗОВСРБ; 

4. военноинвалидите и военнопострадалите; 
5. ветераните от войните; 



6. членовете на Асоциацията на военните аташета, акредитирани в Република България; 
7. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) командировани служители за 

сметка на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ; 

8. български граждани и чуждестранни делегации или гости съгласно заповеди на 
министъра на отбраната; 

9. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) други лица, индивидуални и 
организирани гости извън Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ. 
 

Чл. 5. Почивките и мероприятията се заплащат по цените, определени в приложения № 1 
- 3. 
 

Чл. 6. Почивната база, управлявана от Агенцията, се ползва съгласно сезони, смени и 
експлоатационни периоди, определени в приложение № 5. 
 

Чл. 7. (1) Лицата по чл. 4, т. 1 в рамките на една календарна година имат право да 
ползват до 25 дни за различните почивки по чл. 2 при условията на чл. 3, ал. 1, т. 1. Правото не се 
преотстъпва. Неусвоените дни не могат да се прехвърлят за следваща година. 

(2) След изчерпване на лимита по ал. 1 лицата по чл. 4, т. 1 имат право да заплащат 
почивките си в пълен размер със съответните намаления и доплащания или по приложение № 2. 

(3) При участие в мероприятия по чл. 2, т. 5, 6, 8, 9 и 12 не се нарушава лимитът по ал. 1. 
(4) Цената на почивките, ползвани при условията на чл. 3, ал. 1, т. 1, 2 и 3, включва пълен 

пансион, анимация, ползване на паркинг и басейн, при наличие на такива в обекта. 
 

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) Почивките по чл. 2, т. 4, 7 и 11 
във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 се заплащат предварително по график в касата на агенцията. 
 

Чл. 9. При недостиг на леглова база Агенцията има право да договаря допълнителна 
леглова база за почивки по социална програма. 
 

Чл. 10. При сключване на договори за туристически услуги Агенцията има право да 
предлага и приема цени, различни от посочените в ценоразписите към тази наредба, извън тези 
по приложение № 1 според обема заявени услуги и продължителността на ползването им. Новите 
ценови равнища са валидни в рамките на конкретните мероприятия и договори. 
 

Чл. 11. (1) Цените по приложение № 2 и приложение № 3 включват нощувка без закуска, 
с изключение на цените в хотел "Олимп", к.к. "Боровец", и хотел "Шипка". 

(2) Намаленията и увеличенията на цените по приложение № 2 и приложение № 3 и 
цените на допълнителните услуги се утвърждават от изпълнителния директор на Агенцията в 
зависимост от заетостта, обема и сезона. 
 

Чл. 12. (1) Всички почиващи по чл. 2, т. 1, буква "а" и т. 2 задължително заплащат на 
място по съответния ценоразпис цената на ползваните от тях допълнителни услуги, невключени в 
себестойността и туристическите такси и застраховки. 

(2) При заплащане на застраховка "Злополука на гости на хотел" се предоставя 
застрахователният договор, сключен между Агенцията и застрахователя. 
 

Чл. 13. (1) Ветераните от войните заплащат 25% от стойността на почивката си с 



включен ДДС (пълен пансион по себестойност по условията на чл. 3, ал. 2, т. 1 или нощувка 
съгласно приложение № 2), а останалите 75% са за сметка на субсидията от бюджета на 
Министерството на отбраната по чл. 7 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от 
войните. 

(2) Военноинвалидите и военнопострадалите имат право да почиват до 15 дни 
еднократно в рамките на една календарна година, като заплащат 25% от стойността на почивката 
си (храна и нощувка). Разликата до пълната стойност е за сметка на държавния бюджет по чл. 16 
от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. 

(3) Децата на загинали военнослужещи при или по повод изпълнение на военната служба 
имат право да ползват безплатна почивка по чл. 2, т. 13, по реда на чл. 3, ал. 1, т. 5 във и извън 
страната в база, период и дестинация по предложение на изпълнителния директор на Агенцията. 
Безплатната почивка се ползва веднъж годишно в страната или в чужбина. 

(4) Лицата по ал. 1 и 2 ползват почивката си през неактивния сезон, а при наличие на 
свободни места - и през други периоди. 

(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) Мероприятията по чл. 2, т. 6 за 
следващата година се заявяват в писмен вид от Министерството на отбраната, Българската армия 
и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ до 10 декември 
и се нанасят в плана за провеждане на мероприятия в базите на Агенцията. Незаявените в срок 
мероприятия се потвърждават или отказват в писмен вид от Агенцията след получаването на 
заявката. 

(6) Мероприятия по чл. 2, т. 12 се заявяват в писмен вид в Агенцията при условията на 
чл. 17, ал. 1 и се ползват след представяне на оригинала на документа, удостоверяващ правото на 
ползване, на място в деня на ползването. 
 

Чл. 14. (1) Картите за почивка се изготвят от Агенцията и имат следните реквизити: 
1. дестинация/почивен дом/хотел; 
2. номер на картата; 
3. начална и крайна дата на смяната за почивка; 
4. цена на лице в съответната категория помещение; 
5. условия за ползване на картата. 
(2) Заплащането се приема за съгласие с условията по наредбата. 
(3) При неспазване на условията за ползването на картата за почивка, грубо нарушаване 

на вътрешния ред и поведение, противоречащо на добрите нрави, водачът на група или 
директорът на съответната териториална дирекция докладва в писмен вид на изпълнителния 
директор на Агенцията. Въз основа на заповед на министъра на отбраната по предложение на 
изпълнителния директор на Агенцията нарушителят може да бъде лишен от правото да ползва 
почивки, предоставяни от Агенцията, за срок от една до три години. 
 

Чл. 15. (1) Картите за почивка се разпределят ежегодно от комисия, назначена със 
заповед на министъра на отбраната, до 15 януари за летния и до 10 юни за зимния сезон. За 
разпределението на картите комисията изготвя протокол, който се утвърждава от министъра на 
отбраната. 

(2) В комисията задължително участват представители от дирекциите на Щаба на 
отбраната, дирекция "Политика за сигурност и отбрана" и дирекция "Административно и 
информационно обслужване" на Министерството на отбраната, Агенцията и синдикатите в 
Министерството на отбраната. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) Комисията по ал. 1 разпределя 
картите за почивка пропорционално на броя на военнослужещите и цивилните служители от 
Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на 



министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ. 
(4) Картите за почивка по чл. 2, т. 8 се осигуряват след заявка от Съвместното 

оперативно командване съгласно заповед на министъра на отбраната. 
 

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) Агенцията изпраща 
информация за картите за почивка въз основа на утвърдения от министъра на отбраната протокол 
по чл. 15, ал. 1 на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ и синдикатите, като: 

1. до 11 юли за почивки през зимния и до 11 март за почивки през летния сезон в 
Агенцията се изпраща обобщена информация от съответните структури за извършеното 
разпределение на картите за почивка от съответните комисии; информацията от утвърдените 
протоколи съдържа: име/номер на военно формирование, пощенски адрес на съответната 
структура, брой и вид разпределени карти по смени; 

2. срокът за изпращане на картите за почивка е до 1 август за почивки през зимния и до 
20 март за почивки през летния период. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) Агенцията разпределя картите за 
почивка по чл. 2, т. 7 и 11 и тези извън сроковете по чл. 16, ал. 1, т. 1 съгласно утвърдените квоти 
в протоколите по чл. 15, ал. 1. 
 

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) (1) Картите за почивка по чл. 
2, т. 3 и 4 се разпределят ежегодно от комисия, назначена със заповед на министъра на отбраната, 
в т.ч. и картите, които не са заплатени в срока по чл. 18, ал. 3. За разпределението на картите 
комисията изготвя протокол, който се утвърждава от министъра на отбраната. 

(2) В комисията по ал. 1 задължително участват представители от Щаба на отбраната, 
Военноморските сили, Военновъздушните сили, Сухопътните войски, Съвместното оперативно 
командване, Щаба по осигуряване и поддръжка, дирекция "Управление на човешките ресурси" в 
Министерството на отбраната и агенцията. 

(3) Картите по ал. 1 се разпределят между цивилните служители и военнослужещите при 
спазване на следните критерии: 

1. лицето да не е ползвало карта за почивка, организирана по линия на безвалутния 
обмен и по програма "CLIMS", през последните три години; 

2. с предимство се ползват лицата, участвали в мисии и операции извън територията на 
страната. 

(4) В дирекция "Управление на човешките ресурси" в Министерството на отбраната се 
създава и поддържа регистър на служителите, ползвали карти за почивка в чужбина, 
организирани по линия на безвалутния обмен и по програма "CLIMS". 
 

Чл. 17. (1) При ползване на почивките, участие в програми и мероприятия се представят: 
1. служебна карта за военнослужещи, цивилни служители или служебна бележка по 

образец съгласно приложение № 6 - за лицата по чл. 4, т. 1; 
2. военноотчетна книжка или служебна бележка - за лицата по чл. 4, т. 3; 
3. карта на ветеран от войните, книжка за военноинвалид или книжка за военнопострадал 

- за лицата по чл. 4, т. 4 и 5; 
4. служебна карта - за лицата по чл. 4, т. 6; 
5. служебна бележка от кадровия орган за продължителност на службата и липса на 

хронични заболявания по образец съгласно приложение № 7 - за лицата по чл. 2, т. 5. 
(2) Почиващите се настаняват след представянето на служебна карта или оригинал на 

служебна бележка. 
 



Чл. 18. (1) Стойността на картите за почивка се заплаща предварително в касата на 
Агенцията или по банков път. 

(2) При заплащане по банков път в платежното нареждане фигурират следните реквизити 
- номер на картата за почивка, име и ЕГН на почиващия, базата, смяната и дестинацията - за 
почивките по чл. 2, т. 3, 4 и 7, за които е извършен банковият превод. При липса или непълни 
данни Агенцията не носи отговорност за неосъществяването на почивката. При настаняване в 
почивния дом се представя оригинал от платежния документ. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) Срокът за предварително 
заплащане стойността на картата за почивка през зимния период е до 10 октомври, а за летния 
период - до 21 април, за почивките по чл. 2, т. 7 и 11 - съгласно сроковете, определени в 
разпределението на картите по чл. 16, ал. 2, а за почивките по чл. 2, т. 3 и 4 - съгласно сроковете, 
определени в разпределението на картите по чл. 16а. 

(4) Кувертите за новогодишните празници в базите на Агенцията не подлежат на 
разпределение. 
 

Чл. 19. Картите, които не са заплатени в сроковете по чл. 18, ал. 3 от титуляря, определен 
от комисията по чл. 15, са невалидни и подлежат на реализация от Агенцията. 
 

Чл. 20. Условия за анулиране и неустойки: 
1. в случай че платена карта за почивка не може да се използва от лицето, тя може да се 

преотстъпи за ползване от друго лице само в случаите, когато другото лице отговаря на 
условията за ползването й, а когато това се отнася за почивките извън страната - преотстъпването 
се осъществява до 30 работни дни преди датата на отпътуването; след този срок лицето, отказало 
картата за почивка, дължи неустойка в размер стойността на издадените вече документи за 
пътуването (транспорт, застраховка, виза и др.); 

2. при невъзможност за преотстъпване или връщане на платена карта лицето писмено 
уведомява Агенцията най-малко 20 работни дни преди датата на първата нощувка - в този случай 
на лицето се възстановява 90% от заплатената сума; 

3. в случай че срокът и условията по т. 2 не са спазени, платената сума не се 
възстановява; 

4. в извънредни случаи (заболяване, злополуки, служебна ангажираност, природни 
бедствия или смърт на близък роднина) лицето уведомява Агенцията за невъзможността за 
ползване на картата незабавно след настъпване на събитието; при представяне на документ, 
удостоверяващ събитието (служебна бележка, придружена със съответната заповед или друг 
документ), платената сума, ако почивката не е започнала, се възстановява в размер 100% за 
почивките в страната; 

5. в случаите, когато лицето е принудено да прекрати (прекъсне) почивката си в страната, 
платената сума се възстановява за дните след прекъсването с неустойка в размер 100% от 
стойността на първия анулиран ден; при прекъсване на почивката заплатените туристически 
такси и застраховки се възстановяват в обекта при напускането му; 

6. в случаите на вече започнала почивка извън страната при настъпване на 
застрахователно събитие, покрито от задължителната застраховка "Помощ при пътуване", суми 
се възстановяват съгласно условията на застраховката; във всички останали случаи платената 
сума не се възстановява; 

7. сумите по т. 2, 4 и 5 се възстановяват не по-рано от 10 работни дни след получаване на 
заявление за това, придружено от всички документи по т. 6, картата за почивка и платежния 
документ за платената сума, но не по-късно от 20 работни дни. 
 

Чл. 21. Изпълнителният директор на Агенцията може да прави предложения за промяна 



на стойностите по чл. 3 вследствие настъпили обективни обстоятелства. 
 

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) Командированите служители 
за сметка на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ - български граждани и чуждестранни 
делегации или гости, съгласно заповеди на министъра на отбраната, включително 
военнослужещи от чужди армии, заплащат цена, определена по приложение № 2 или съгласно 
заповеди на министъра на отбраната. 
 

Чл. 23. Командированите служители от Агенцията при настаняване в обектите й не 
заплащат цена за нощувка, като туристическата такса и застраховка са за сметка на Агенцията. 
 

Чл. 24. При настаняване на почиващи по приложение № 1 с друга категория почиващи в 
същото помещение почиващите заплащат цени при еднакви условия. 
 

Чл. 25. Почиващите се настаняват в базата в първия ден от смяната след 15 ч. с първа 
услуга вечеря и напускат до 12 ч. следващия края на смяната ден с последна услуга обяд - сух 
пакет. 
 

Чл. 26. Картите за почивки извън страната са предназначени за двама възрастни, 
настанени в двойна стая. Деца, ненавършили 13 години, не могат да ползват такива почивки, с 
изключение ползване на картите за детски/средношколски лагер, които се ползват съгласно 
изискванията на лагера. 
 

Глава трета. 
СПОРТНА ДЕЙНОСТ И СПОРТНА БАЗА 

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) Спортната дейност в 
Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ се осъществява от Агенцията чрез дирекция 
"Национален армейски спортен център" (НАСЦ) във взаимодействие и партньорство с 
Националната спортна асоциация (НСА) на МО и с дирекция "Управление на човешките 
ресурси" МО. 

(2) Структурите по ал. 1 участват в изготвянето на нормативни и административни 
актове, отнасящи се до осъществяване на спортната дейност в Министерството на отбраната. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) Спортната дейност е насочена 
към подобряване на физическата подготовка и функционална дееспособност на 
военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, Българската армия и 
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ. 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) За осъществяване дейността по 
ал. 3 дирекция "НАСЦ" в Агенцията ежегодно изготвя заповед относно организиране и 
провеждане на мероприятията от единния спортен календар на Министерството на отбраната, 
Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 
ЗОВСРБ, с която се утвърждават: 

а) организационният комитет за ръководство на състезанията; 
б) видовете състезания; 
в) времето, мястото, отговорникът, формата, дисциплините, съставът на отбора; 
г) апелативното жури; 



д) медицинското осигуряване; 
е) правото на участие; 
ж) правата и отговорниците на състезателите и техните ръководители; 
з) финансовото и материалното осигуряване; 
и) правилата за класиране. 
(5) За всяко състезание дирекция "НАСЦ" съвместно с НСА на МО и дирекция 

"Управление на човешките ресурси"МО изготвя заповед на министъра на отбраната или 
оправомощени от него длъжностни лица, в която се отразяват всички изисквания за 
провеждането му. 

(6) Дирекция "НАСЦ" съвместно с НСА на МО координира и ръководи участието на 
представителните отбори на въоръжените сили на Република България в световни и регионални 
състезания на Международния съвет за военен спорт (CISM), както и организиране на подобни 
състезания в страната, като изготвя докладни записки, финансови разчети и заповеди за 
подготовка и командировка в чужбина. 

(7) В дирекция "НАСЦ" се приемат на военна служба елитни спортисти, които взимат 
участие в състезанията от вътрешния и международния спортен календар, в т.ч. и в състезанията 
на CISM, участват в организирането и провеждането на курсове за подготовка и преподготовка 
на ръководители на занятията по физическа подготовка във военните формирования и при 
провеждане на състезанията от единния спортен календар на Министерството на отбраната. 

(8) Комисия от дирекция "НАСЦ", назначена със заповед на министъра на отбраната, 
ежегодно провежда изпити по физическа подготовка с военнослужещите по точкова система за 
проверка и оценка, съобразена с практиката в страните от Европейския съюз и НАТО. 

(9) Оценката по физическа подготовка на военнослужещите се отразява в годишните им 
атестации. 

(10) Дирекция "НАСЦ" координира дейността на военните спортни клубове, които 
активно участват в мероприятията от единния спортен календар на Министерството на 
отбраната, развиват и популяризират масовия спорт сред военнослужещите, цивилните 
служители и техните семейства, във военните формирования. 
 

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) Дирекция "НАСЦ" 
организира ползването на спортната база за провеждане на спортни мероприятия на 
Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ. 

(2) Дирекция "НАСЦ" организира експлоатацията и модернизацията на: 
1. спортен комплекс "Червено знаме", състоящ се от: 
а) открит плувен комплекс; 
б) закрити плувни басейни; 
в) зала за гимнастика; 
г) зала за акробатика; 
д) зала за волейбол; 
е) открити тенис кортове; 
2. спортните база и съоръжения в местността "Къро", които включват: 
а) закрит стрелбищен комплекс; 
б) кръгова лекоатлетическа писта; 
в) права лекоатлетическа писта; 
г) зала за хандбал; 
д) зала за бокс; 
е) зала за джудо и самбо; 
ж) зала за културизъм; 



з) зали за борба свободен и класически стил; 
и) зала за вдигане на тежести; 
к) зала за гребане. 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) В спортните зали и съоръжения 

се осигурява безплатен достъп от понеделник до петък за времето от 07:00 ч. до 09:00 ч. за 
всички военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, Българската 
армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ, 
пенсионираните военнослужещи, военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от 
войните. 

(4) Лицензираните спортни клубове, федерации и други юридически лица ползват 
спортните зали и съоръжения по заявка - график и списък на квалифицирани треньори и 
ползватели, предоставени за съгласуване на директора на дирекция "НАСЦ". След утвърждаване 
на заявката се сключва договор с Агенцията. 

(5) За ползването на плувните басейни в спортен комплекс "Червено знаме" дирекция 
"НАСЦ" ежегодно изготвя заповед на изпълнителния директор на Агенцията. 

(6) За децата на военнослужещите и на цивилните служители дирекция "НАСЦ" 
съвместно с НСА на МО организира от юни до септември безплатни курсове по плуване, тенис 
на корт и други видове спорт в спортен комплекс "Червено знаме". 
 

Чл. 29. Финансовите средства за развитие на спортната дейност и експлоатация и 
модернизация на спортната база в МО се осигуряват от: 

1. държавния бюджет чрез: 
а) целеви средства от бюджета на МО по програма 9.1.4 "Физическо възпитание и 

спорт"; 
б) целеви средства от бюджета на Държавната агенция за младежта и спорта за спортна 

дейност, поддържане и ползване на спортните обекти и съоръжения, за които НСА на МО 
кандидатства по нормативно установения ред; 

2. съвместна дейност със спортните организации в страната и в чужбина; 
3. собствени приходи от реклама, спортни услуги, членски внос, наеми за ползване на 

спортни зали и съоръжения и други разрешени от закона дейности; 
4. спонсорство и дарения; 
5. международни фондове и програми за развитие на спорта. 

 

Глава четвърта. 
ЦЕНТРОВЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНО СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ 

Чл. 30. Центровете за индивидуално социално обслужване предоставят социални услуги, 
включващи изготвяне и осъществяване на индивидуални проекти и програми за социално 
интегриране, социална адаптация на освободените от военна служба, дейности, свързани с 
материално подпомагане, организиране на информационни кампании за подбор на войници, 
консултации по социални и правни въпроси и с психолог, обезщетения и възнаграждения, 
обществено, здравно и пенсионно осигуряване, както и комплексно обслужване по социални 
въпроси. 
 

Чл. 31. Право да ползват безплатно услугите по чл. 30 на ЦИСО имат военнослужещите 
от Министерството на отбраната, цивилните служители и членовете на техните семейства. 
 

Чл. 32. (1) Дейността в ЦИСО е насочена към подобряване на социалната среда за 



функциониране на военните формирования, както и за подобряване на условията на работа и на 
живот на военнослужещите и на цивилните служители и техните семейства. 

(2) Служителите в ЦИСО подпомагат работата и организацията на дейностите в 
домовете за пенсионирани военнослужещи и ветерани, както и в социалните кухни 
"Признателност" по места; социалната адаптация на освободените от военна служба чрез 
организиране на участието им в курсове за преквалификация и трудови борси; организиране на 
информационни кампании за подбор на войници; информация за ползването на спортната база и 
създадените условия за спортната дейност на военнослужещите, цивилните служители и 
членовете на техните семейства; ползването на почивната база и организацията на отдиха и 
възстановяването. 
 

Чл. 33. Служителите в ЦИСО спазват законовите изисквания за защитата на личните 
данни и класифицираната информация, станала им известна при осъществяване на дейността на 
центъра, утвърдените от изпълнителния директор на Агенцията "Стандарти на обслужване", 
"Хартата на клиента" и указания, касаещи дейността им. 
 

Чл. 34. Центровете за индивидуално социално обслужване са регионални 
административни звена в състава на териториалните дирекции към Главна дирекция "Управление 
на социалните дейности" в Агенцията. 
 

Чл. 35. Ръководството и контролът на цялостната дейност на центровете се осъществява 
от директорите на териториални дирекции в Агенцията, които на основание заповед на 
изпълнителния директор на Агенцията ежемесечно представят отчет на главния директор на 
Главна дирекция "Управление на социалните дейности" за извършената социална дейност и 
предоставените услуги във всеки център с анализ на вида и обема на предоставените услуги. 
 

Чл. 36. Финансовото обезпечаване на предлаганите безплатно социални услуги на лицата 
по чл. 31 в ЦИСО се осигурява за сметка на бюджета на Министерството на отбраната. 
 

Глава пета. 
МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

Чл. 37. Право на материално подпомагане имат изпадналите в тежко материално 
положение по смисъла на § 1, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България: 

1. военнослужещи; 
2. пенсионирани военнослужещи; 
3. военноинвалиди и военнопострадали; 
4. цивилни служители. 

 
Чл. 38. Материалното подпомагане по реда на тази наредба се осъществява в парични 

средства чрез отпускане на еднократни помощи. 
 

Чл. 39. Дейността по материално подпомагане в Министерството на отбраната се 
осъществява от комисия по материално подпомагане. 
 

Чл. 40. Комисията по материално подпомагане се назначава със заповед на министъра на 
отбраната и се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове. В състава на 



комисията задължително се включва юрист. 
 

Чл. 41. Комисията по чл. 40 има следните функции: 
1. приема заявления-декларации за отпускане на помощи; 
2. разглежда постъпилите заявления-декларации; 
3. извършва анкета за семейното, материалното и имотното положение и здравословното 

състояние на нуждаещите се, като може да ползва данни от длъжностни лица и обществени 
организации; 

4. взема решение за отпускане на помощи; 
5. обсъжда и гласува размера на помощите; 
6. взема решения за отпускане на помощ за лечение в чужбина след мотивирано 

становище на подкомисия, която се назначава със заповед на министъра на отбраната и се състои 
от лекари - специалисти от Военномедицинска академия. 
 

Чл. 42. (1) Заседанията на комисията се провеждат ежемесечно. 
(2) Председателят на комисията писмено уведомява членовете й за датата, часа и мястото 

на провеждане на заседанието, както и за дневния ред. 
 

Чл. 43. (1) Комисията заседава при наличие на квалифицирано мнозинство 2/3 от състава 
й. 

(2) За заседанията се съставят протоколи, които се подписват от всички участници в 
комисията. 

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство при явно гласуване. 
 

Чл. 44. Техническата работа по подготовката и провеждането на заседанията и по 
информиране на нуждаещите се от помощи лица за взетите решения се извършва от дирекция 
"Социални програми" в Агенцията. 
 

Чл. 45. (1) На лицата по чл. 37 могат да се отпускат еднократни помощи веднъж годишно 
за задоволяване на епизодични или сезонни потребности, както и за посрещане на разходи при 
болест, смърт, злополука, продължителен (над 6 месеца) период на безработица, при стихийни 
бедствия и аварии, довели до загуба на имущество и др. 

(2) Размерът на помощта по ал. 1 не може да надвишава седемкратния размер на 
минималната работна заплата, установена за страната към момента на отпускането й. 

(3) При установена нужда комисията по материално подпомагане може да вземе решение 
за отпускане на помощта над посочения размер по ал. 2 само след писмено разрешение на 
министъра на отбраната или оправомощено от него лице. 
 

Чл. 46. (1) На децата на военнослужещите, загинали при или по повод изпълнение на 
военната служба, могат да се отпускат допълнително еднократни помощи по време на коледните 
и/или великденските празници въз основа на утвърден от министъра на отбраната поименен 
списък. 

(2) Размерът на помощта по ал. 1 се определя по преценка на комисията за материално 
подпомагане. 
 

Чл. 47. На наследниците на починал военноинвалид или военнопострадал по чл. 4, т. 1 и 
4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите се отпуска еднократна целева помощ за 
погребение в размер 500 лв. 
 



Чл. 48. (1) Лицата по чл. 37, които имат разрешение за лечение в чужбина от 
Министерството на здравеопазването, могат да получат еднократна помощ за медицински 
услуги, пътни разноски, застраховки "Злополука" и лични нужди за тях и придружителите им, 
ако и доколкото тези разходи не се възстановяват при условията и реда на чл. 79 от Правилника 
за прилагане на Закона за народното здраве и чл. 36 от Закона за здравното осигуряване. 

(2) Размерът на помощта се определя от комисията по материално подпомагане. 
(3) Помощта по ал. 1 подлежи на отчитане пред финансовия орган, извършил плащането, 

в 14-дневен срок от завръщането в страната, като неусвоената сума се възстановява по реда, 
определен в бюджетните указания по разходване на бюджета на Министерството на отбраната за 
съответната година. 

(4) Копие от разходно-оправдателните документи за отчитането на извършените разходи 
се представя на комисията по материално подпомагане в срока по ал. 3. 
 

Чл. 49. (1) Помощите се отпускат въз основа на заявление-декларация по образец 
съгласно приложение № 8, подадено от нуждаещото се лице до комисията по материално 
подпомагане. 

(2) Лицата по чл. 37, т. 1 и 4 подават заявлението по ал. 1 до комисията по материално 
подпомагане чрез командира (началника) на военното формирование по местослужене или 
ръководителя на структура на Министерството на отбраната по чл. 77, ал. 2 ЗОВСРБ, 
придружено с попълнен от последния анкетен лист по образец съгласно приложение № 9. 

(3) Лицата по чл. 47 подават заявление в свободен текст до комисията по материално 
подпомагане. Заявлението се подава лично от наследниците или от оправомощено от тях лице. 
 

Чл. 50. (1) В зависимост от вида на исканото материално подпомагане към заявлението-
декларация се прилагат: 

1. документи за удостоверяване на декларираните в заявлението-декларация доходи на 
семейството (съжителстващите лица) за предходния месец от: 

а) трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения; 
б) извършване на услуги с личен труд; 
в) дейности в областта на селското, горското и водното стопанство; 
г) стипендии; 
2. удостоверение за граждански брак; 
3. удостоверение за раждане на дете; 
4. бракоразводно решение; 
5. препис-извлечение от акт за смърт; 
6. решение за лечение в чужбина на Централната комисия за лечение в чужбина при 

Министерството на здравеопазването и протокол от съответната профилна комисия, определена 
от министъра на здравеопазването; 

7. разрешение за лечение в чужбина по реда на чл. 36 от Закона за здравното 
осигуряване; 

8. разпореждане за пенсиониране от териториално поделение на НОИ; 
9. експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) или медицинско удостоверение от 

военномедицинска комисия; 
10. удостоверение от бюрото по труда за извършена регистрация; 
11. копие от книжка за военноинвалид или за военнопострадал. 
(2) Към заявлението лицата по чл. 47 прилагат копие от акт за смърт на военноинвалида 

или военнопострадалия, удостоверение за наследници, копие от експертно решение на 
ТЕЛК/НЕЛК или книжка за военноинвалид или военнопострадал. 

(3) При необходимост може да се изисква и допълнителна информация по служебен ред. 



 
Чл. 51. (1) Комисията по материално подпомагане се произнася с решение по 

заявленията на лицата. 
(2) В 14-дневен срок от вземане на решението комисията писмено уведомява лицата, 

подали заявление за помощ, като при отказ се посочват мотивите за постановяването. 
(3) За лицата по чл. 37, т. 2 и 3 комисията уведомява в срока по ал. 2 и военните окръжия 

по местоживеенето им, като изпраща извлечение от протокола. 
(4) Комисията по материално подпомагане изпраща копие от протокола по чл. 43, ал. 2 в 

дирекция "Бюджет и финанси" МО. 
 

Чл. 52. Финансирането на материалното подпомагане се осигурява от: 
1. средства, осигурени от бюджета на Министерството на отбраната; 
2. тридесет на сто от събраните суми от наложени глоби по чл. 330 - 333 ЗОВСРБ. 

 
Чл. 53. Размерът на средствата за осъществяване на дейността по материално 

подпомагане ежегодно се утвърждава от министъра на отбраната в рамките на бюджета на 
Министерството на отбраната по съответната основна програма/програма от програмната 
структура на Министерството на отбраната за текущата година, свързана с извършването на 
разходите за материално подпомагане. 
 

Чл. 54. Помощите се изплащат касово или безкасово (с пощенски запис). 
 

Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) Помощите на лицата по 
чл. 37, т. 1 и 4 се изплащат от финансовите служби на Министерството на отбраната, Българската 
армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ, в които 
служат (работят), на лицата по чл. 37, т. 2 и 3 - от финансовите служби на военните окръжия, а на 
тези по чл. 47 - от финансовите служби на военните окръжия по последния адрес на починалия. 

(2) След изплащане на помощите финансовият орган по ал. 1 задължително изпраща в 7-
дневен срок копие от извлечението по чл. 51, ал. 3 на комисията по материално подпомагане, а за 
лицата по чл. 37, т. 1 и 4 - декларация за изплатена помощ. Копието от извлечението надлежно се 
оформя и заверява от финансовия орган и от началника на военното окръжие и върху него 
задължително се поставя печат на военното окръжие. 

(3) За лицата по чл. 37, т. 2 и 3, които са с постоянен адрес в населено място, различно от 
това на съответното военно окръжие, отпуснатите помощи се изплащат с пощенски запис по 
постоянния им адрес. 
 

Чл. 56. (1) Комисията по материално подпомагане води отчетност на документите по чл. 
49, ал. 1 и 2, чл. 50, ал. 1, чл. 51 и чл. 55, ал. 2. 

(2) Документите по ал. 1 се съхраняват за срок 5 години, считано от датата на вземане на 
решение за отпускане на помощта. 
 

Чл. 57. Заявяването, разходването и отчитането на средствата за помощи за материално 
подпомагане се извършват съгласно бюджетните указания по разходването на бюджета на 
Министерството на отбраната за съответната година и допълнителни указания на дирекция 
"Бюджет и финанси"МО. 
 

Чл. 58. Контролът по разходване на средствата за материално подпомагане се извършва 
от контролните органи на министъра на отбраната. 
 



Чл. 59. Добросъвестно получените парични средства не подлежат на връщане. Когато 
средствата са изплатени поради допусната техническа грешка, сумата се възстановява без лихва 
от допусналия техническата грешка. 
 

Чл. 60. Изплатените на основание неверни данни или подправени документи парични 
помощи подлежат на възстановяване от виновните лица заедно с лихвите, определени за 
държавните вземания. 
 

Чл. 61. За неверни данни в заявленията-декларации по чл. 49, ал. 1 лицата по чл. 37 се 
лишават от право на материално подпомагане за срок от една година. 
 

Чл. 62. Началникът на финансовата служба носи дисциплинарна отговорност за 
неизпълнение на задълженията по чл. 55, ал. 1 и 2. 
 

Чл. 63. Лицата, които присвояват, отклоняват или злоупотребяват със средства, 
предназначени за материално подпомагане, носят дисциплинарна отговорност, ако не подлежат 
на по-тежко наказание съгласно Наказателния кодекс. 
 

Глава шеста. 
ДОМОВЕ ЗА ПЕНСИОНИРАНИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ВЕТЕРАНИ 

Чл. 64. (1) Домовете за пенсионирани военнослужещи и ветерани са специализирани 
институции за настаняване и предоставяне на социални услуги извън обичайната домашна среда 
на следните категории пенсионирани лица над 60-годишна възраст: 

1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) пенсионирани военнослужещи и 
цивилни служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ, военноинвалиди, военнопострадали, 
ветераните от войните и членовете на военно-патриотични организации, извън тези по т. 3; 

2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) родители на военнослужещи и 
цивилни служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ и на пенсионирани такива, както и 
родители на техните съпрузи в случаите, когато живеят в едно домакинство и не отговарят на 
условията по т. 1; 

3. членове на военно-патриотични организации с размер на основната пенсия до размера 
на минималната работна заплата - по предложение на централното им ръководство; 

4. вдовици/вдовци на лицата по т. 1 - 3; 
5. съпрузи на лицата по т. 1 - 4; 
6. други лица. 
(2) В дома лицата по ал. 1 се настаняват при спазване на съотношението: по т. 1 - 60%; по 

т. 3 - 20%, и по т. 2, 4, 5 и 6 - 20%. 
 

Чл. 65. Финансирането на домовете се осигурява от: 
1. бюджета на Министерството на отбраната; 
2. такси, събирани по реда на чл. 84 - 87; 
3. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица; 
4. национални и международни програми и фондове; 
5. собствени приходи на Агенцията; 
6. приходи от други източници по ред, определен със закон или акт на Министерския 



съвет. 
 

Чл. 66. Право да бъдат настанени в домовете имат лицата по чл. 64, ал. 1, които са в 
добро здравословно и психическо състояние, неизискващо специализирано медицинско 
обслужване. 
 

Чл. 67. Предимство при настаняването в домовете ползват лицата по чл. 64, ал. 1 в 
последователност: 

1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) пенсионирани военнослужещи с 
трудов стаж над 20 години в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ, съобразно военното звание; 

2. военноинвалиди и военнопострадали; 
3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) цивилни служители с 

трудов/служебен стаж над 20 години в Министерството на отбраната, Българската армия и 
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ; 

4. лица, които не са сключвали договор за прехвърляне на недвижим имот срещу 
задължение за гледане и/или издръжка, както и не са прехвърляли възмездно или безвъзмездно 
недвижим имот през последните пет години; 

5. лица, които нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща 
стойност надхвърля 5000 лв. 
 

Чл. 68. В домовете се настаняват лица по чл. 64, ал. 1, т. 6, когато има свободни места за 
настаняване. 
 

Чл. 69. (1) При свободни места в домовете се настаняват лица за краткосрочен отдих. 
(2) Лицата по чл. 69, ал. 1 подават следните документи: 
1. заявление до изпълнителния директор на Агенцията; 
2. документ, удостоверяващ статуса на лицето; 
3. почетна карта по ал. 3; 
4. платежно нареждане за платена такса при постъпване в съответния дом. 
(3) Пенсионираните военнослужещи, ветераните от войните, военноинвалидите, 

военнопострадалите и членовете на военно-патриотичните организации, които притежават 
почетна карта на офицера, имат право еднократно на безплатен 7-дневен краткосрочен отдих в 
домовете. 

(4) Лицата по чл. 64, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 5 заплащат такса за краткосрочен отдих по ред, 
определен от изпълнителния директор на Агенцията. 
 

Чл. 70. (1) Домовете не предоставят социални услуги на лица, чието психическо 
състояние не съответства на изискванията по чл. 66. 

(2) Изискванията по чл. 66 се установяват от компетентните длъжностни лица с 
периодични и/или нарочни специализирани медицински прегледи. 
 

Чл. 71. (1) Дейността по подбора на лицата по чл. 64, ал. 1 за настаняване в домовете се 
осъществява от комисия, която се назначава със заповед на изпълнителния директор на 
Агенцията. 

(2) Комисията по ал. 1 разглежда заявленията и приложените към тях документи за 
настаняване в домовете по реда на тяхното постъпване в двуседмичен срок. Протоколът от 
заседанието на комисията се утвърждава от главния директор на Главна дирекция "Управление 
на социалните дейности", който предлага на изпълнителния директор да издаде заповед за 



настаняване на лицата по чл. 64, ал. 1 за всеки конкретен случай. 
 

Чл. 72. (1) Заявленията за настаняване в домовете се подават до изпълнителния директор 
на Агенцията чрез съответния ЦИСО по образец съгласно приложение № 10. 

(2) Към заявленията за постъпване в домовете се прилагат: 
1. копие от лична карта; 
2. документ, удостоверяващ статуса на лицето по чл. 64, ал. 1; 
3. решение на ТЕЛК; 
4. медицинска характеристика за психично състояние по образец съгласно приложение 

№ 11; 
5. медицинско удостоверение за общото здравословно състояние, степен на подвижност, 

самообслужване и хронични заболявания по образец съгласно приложение № 12; 
6. медицинска бележка с резултати от изследване за чревно заразоносителство с 

валидност 7 дни от издаването; 
7. личен амбулаторен картон; 
8. актуално удостоверение от Националния осигурителен институт за размера на 

пенсията; 
9. предложение от централното ръководство на организациите по чл. 64, ал. 1, т. 3; 
10. други документи, с които лицата удостоверяват критериите по чл. 67; 
11. декларация за съгласие за съхранение и обработка на лични данни по образец 

съгласно приложение № 13; 
12. декларация за предоставяне на достоверна здравна информация по образец съгласно 

приложение № 14; 
13. декларация от роднина или близък на настаняваното лице за извеждане от дома по 

образец съгласно приложение № 15; 
14. доклад-предложение от социалния работник към съответния ЦИСО по образец 

съгласно приложение № 16; 
15. декларация за обстоятелствата по чл. 67, т. 4 и 5 по образец съгласно приложение № 

17. 
 

Чл. 73. (1) Настаняването в домовете се извършва въз основа на заповед на 
изпълнителния директор на Агенцията на основание подадените документи по чл. 72, ал. 2 и след 
сключването на договор с минимален престой 3 месеца. 

(2) С договора се регламентират редът, условията и срокът за ползване на социалните 
услуги. 

(3) Срокът на договора може да бъде удължен по взаимно писмено съгласие на двете 
страни. 

(4) Управителят на съответния дом създава регистър за задължителната за заведенията за 
социални услуги документация за всяко настанено лице. 

(5) Териториалният директор създава организация за изготвяне на индивидуален план на 
всяко настанено лице след оценка на нуждите му и целите, които трябва да бъдат постигнати. 
 

Чл. 74. При постъпване в домовете задължително се представят заповед за настаняване в 
съответния дом, актуална снимка и документите по чл. 72, ал. 2. 
 

Чл. 75. (1) Приемът в домовете се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. 
(2) На всеки новоприет в дома се извършва медицински преглед. 
(3) Всеки новоприет в дома се настанява в стаята, посочена в заповедта, като му се 

предоставя имущество за ползване под опис. 



(4) При необходимост от съхранение на ценности в дома, собственост на новоприетия, те 
се описват в книга-опис и се пазят в касата на дома. 
 

Чл. 76. (1) При заболяване, което представлява опасност за здравето на настанените лица, 
заболелият се изолира до настаняването му в лечебно заведение. 

(2) Когато заболяването не е опасно за здравето на другите настанени лица, но е 
необходимо полагане на специални грижи, заболелият се настанява в помещение, определено за 
такива случаи. 

(3) За полагане на грижите по ал. 2 се начисляват допълнителни такси за всеки конкретен 
случай. 
 

Чл. 77. (1) Условията и редът за достъп в домовете и организирането на пропускателния 
режим се осъществяват съгласно правилник за вътрешния ред на съответния дом, утвърден от 
изпълнителния директор на Агенцията. 

(2) Външните лица се допускат в сградите на домовете след представяне на документ за 
самоличност. 

(3) Длъжностни лица се допускат в сградите след представяне на служебна карта. 
 

Чл. 78. Всички настанени лица имат право: 
1. да ползват легло с постелъчен инвентар; 
2. да ползват общите помещения в дома; 
3. да участват в програми за социална интеграция и социализация; 
4. да бъдат информирани за съдържанието на правилника за вътрешния ред на дома; 
5. на свободен режим на движение; 
6. на храна, съобразена със здравословното им състояние и лекарското предписание; 
7. да напускат дома след записване в специален дневник на трите имена, часа на 

напускане и връщане в дома; 
8. да не заплащат месечна такса при неползване на социалните услуги в продължение на 

един календарен месец за текущата година. 
 

Чл. 79. Настанените лица са длъжни: 
1. да спазват правилата за вътрешния ред и противопожарна безопасност; 
2. да изпълняват препоръките на медицинските и социалните работници; 
3. да заплащат месечна такса съгласно сключения с тях индивидуален договор; 
4. да поддържат личната си хигиена и хигиената на помещенията в дома; 
5. да опазват имуществото на дома; 
6. да осигуряват достъп в заеманите от тях стаи на медицинския и административен 

персонал при необходимост; 
7. да съблюдават установения ред при организирането на събирания; 
8. да спазват пропускателния режим в дома. 

 
Чл. 80. В домовете не се разрешава: 
1. отглеждане на домашни животни и птици в стаите и терасите; 
2. преместването на предмети и инвентар от едно помещение в друго без знанието на 

администрацията на дома; 
3. внасянето и употребата на алкохол, упойващи вещества, наркотици и оръжие, както и 

пушенето в сградите. 
 

Чл. 81. (1) Условията и редът за прекратяване предоставянето на социални услуги се 



регламентират в индивидуалния договор с ползвателя. 
(2) Договорът се прекратява: 
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
2. с изтичане срока, за който е сключен; 
3. при смърт на ползвателя. 
(3) Договорът може да бъде прекратен едностранно: 
1. с писмено предизвестие от страна на ползвателя, отправено в 7-дневен срок преди 

датата, от която се иска прекратяването; 
2. с писмено предизвестие, отправено от Агенцията до ползвателя в 7-дневен срок преди 

датата, от която се иска прекратяването, в следните случаи: 
а) констатирано нарушение на правилника за вътрешния ред на дома; 
б) при ползване на предоставеното помещение в нарушение на сключения договор; 
в) неизпълнение на задължение по договора с ползвателя; 
г) установяване на трайни промени в здравословното състояние, които не позволяват 

ползването на договорените социални услуги и изискват специализирано лечебно лечение, 
несъответстващо на профила на дома. 
 

Чл. 82. В случаите по чл. 81, ал. 3, буква "г": 
1. лицето се настанява в най-близката многопрофилна болница за активно лечение към 

Военномедицинска академия и се уведомяват роднините му за настъпилите трайни промени в 
здравословно му състояние и за прекратяването на договора; 

2. след проведено лечение в лечебното заведение по т. 1 и запазени трайни промени в 
здравословното му състояние лицето се настанява в специализирано заведение с отделение за 
лежащо болни, специализирано заведение за дементно болни в случаите, когато роднините са 
подписали декларация за отказ от полагане на грижи за него или когато няма роднини. 
 

Чл. 83. (1) Организацията по погребението на лице, починало в домовете, се извършва от: 
1. роднините на починалото лице, изрично посочени в декларация; 
2. общината по местонахождение на дома съгласно сключено споразумение с Агенцията 

при доказано тежко материално положение на роднините на починалото лице и при представена 
от тях писмена декларация за отказ; 

3. общината по местонахождение на дома съгласно сключено споразумение с Агенцията 
при доказана липса на роднини на починалото лице. 

(2) В празнични и почивни дни организацията по погребението на лице, починало в дома, 
се извършва от длъжностно лице, оправомощено от управителя на дома. 
 

Чл. 84. (1) Социалните услуги в домовете за ветерани се извършват срещу заплащане на 
месечна такса от потребителите. 

(2) Лицата по чл. 64, ал. 1, т. 1 - 5 заплащат месечна такса, равна на 80% от основната им 
пенсия. 

(3) Месечната такса за лицата по чл. 64, ал. 1, т. 6 се формира на база себестойността за 
един пълен пансион, включващ разходи по настаняване, хранене и медицинско обслужване и 
дължимия ДДС. 

(4) Себестойността на един пълен пансион, която включва разходите по настаняване, 
хранене и медицинско обслужване, се утвърждава от министъра на отбраната ежегодно по 
предложение на изпълнителния директор на Агенцията на база отчетени разходи за предходната 
година, съгласувано с дирекция "Бюджет и финанси" МО. 

(5) Разликата от платената такса по чл. 84, ал. 2 до себестойността е за сметка на 
бюджета на Министерството на отбраната. 



 
Чл. 85. Месечната такса по чл. 84, ал. 3 се плаща до 25-о число на месеца, предхождащ 

този, през който ще се предоставят социалните услуги. 
 

Чл. 86. (1) Лицата по чл. 64, ал. 1, т. 6 заплащат пълния размер на таксата по чл. 84, ал. 3. 
(2) При настаняване на съпрузи по чл. 64, ал. 1, т. 5 те заплащат таксата, определена за 

съпруга/съпругата им. 
 

Чл. 87. Лицата по чл. 64, ал. 1, т. 1 - 5 заплащат пълния размер на таксата по чл. 84, ал. 3, 
когато: 

1. имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност 
надхвърля 5000 лв.; 

2. са сключили договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за 
издръжка и/или гледане през последните пет години; 

3. са прехвърлили възмездно или безвъзмездно недвижим имот през последните пет 
години. 
 

Глава седма. 
СОЦИАЛНИ КУХНИ "ПРИЗНАТЕЛНОСТ" 

Чл. 88. Социалните кухни "Признателност" предоставят безплатен обяд през работната 
седмица на следните категории лица: 

1. пенсионирани военнослужещи; 
2. военноинвалиди; 
3. военнопострадали; 
4. ветерани от войните. 

 
Чл. 89. (1) Право да ползват социални кухни "Признателност" имат лицата по чл. 88, 

които: 
1. са в затруднено материално положение, съгласно декларация за липса на 

допълнителни доходи; 
2. основната им пенсия е по-ниска от минималната работна заплата за страната; 
3. здравословното им състояние позволява свободно придвижване или придвижване с 

придружител. 
(2) Централните ръководства на национално представителните военно-патриотични 

съюзи предоставят списък на лицата, които отговарят на изискванията по ал. 1 и ще се хранят в 
кухните за период три месеца. 
 

Чл. 90. Ръководството на всеки военно-патриотичен съюз по чл. 89, ал. 2 носи 
отговорност за избора на лицата, които предлага за безплатен обяд в социалните кухни, и при 
необходимост представя пред служителите на съответния ЦИСО документи, удостоверяващи 
изпълнението на изискванията по чл. 89, ал. 1. 
 

Чл. 91. В случай на заболяване на лицето, което има право да ползва социалната кухня, 
то може да получи полагащата му се храна чрез свои близки при използването на подходяща 
посуда. 
 

Чл. 92. Дейността по организирането и финансирането на социалните кухни се 



осъществява от Агенцията. 
 

Чл. 93. Изпълнителният директор Агенцията възлага функции по управление на 
социалните кухни на главния директор на Главна дирекция "Управление на социалните 
дейности". 
 

Чл. 94. Главният директор осъществява чрез ЦИСО към съответните териториални 
дирекции организацията и ръководството на социалните кухни по места. 
 

Чл. 95. Териториалният директор ежемесечно представя обобщен отчет за броя на 
лицата, обслужени от кухните, и направените разходи на главния директор на Главна дирекция 
"Управление на социалните дейности". 
 

Чл. 96. При честване на официални национални и религиозни празници на лицата по чл. 
88 се предоставя празничен обяд по предложение на главния директор на Главна дирекция 
"Управление на социалните дейности", съгласувано с дирекция "ФСД" до изпълнителния 
директор на Агенцията. 
 

Чл. 97. Финансирането на социалните кухни "Признателност" се осигурява чрез: 
1. средства, осигурени от бюджета на Министерството на отбраната; 
2. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица; 
3. национални и международни програми; 
4. приходи от други източници по ред, определен със закон или акт на Министерския 

съвет. 
 

Чл. 98. Финансовите разходи се извършват в рамките на предвидените в съответната 
основна програма/програма от програмната структура на Министерството на отбраната за 
текущата година, формираща издръжката на Агенцията. 
 

Глава осма. 
КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ 

Чл. 99. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) Културната дейност в 
Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ и военно-патриотичното възпитание се осъществяват 
съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 
 

Чл. 100. Развитието на културната дейност в системата на отбраната е в пряка връзка с 
духовните потребности на военнослужещите и цивилните служители от системата на отбраната и 
членовете на техните семейства, като е съобразено с целите на военно-патриотичното и 
естетическото възпитание. 
 

Чл. 101. Целите на културната дейност са: 
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) духовно развитие на 

военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, Българската армия и 
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ и членовете на 
техните семейства чрез реализация на културни и образователни програми на високо 
професионално ниво; 



2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) формиране и поддържане във 
военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, Българската армия и 
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ и членовете на 
техните семейства на добродетели, основаващи се на националните ценности и изграждащи 
личности с високо национално самочувствие и активно отношение на разбиране и подкрепа към 
отбранителната политика на страната и към Българската армия; 

3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) реализиране на културни 
програми, насочени към децата на военнослужещите и на цивилните служители от 
Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ, в интерес на тяхното образователно и културно 
развитие, в пряка връзка с националните специфични приоритети и европейските ценности; 

4. реализация на културни програми чрез творческите и изпълнителските ресурси на 
Агенцията, издигащи авторитета и престижа на военната служба и в непосредствена 
взаимовръзка с Българската армия, с нейните нужди от модерно и устойчиво кадрово развитие; 

5. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) задоволяване на естетическите 
потребности и изискванията към културния отдих на военнослужещите и цивилните служители 
от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ и на техните семейства чрез модерно и 
професионално реализиране на културни програми; 

6. осигуряване на специално разработени културни програми за българските 
военнослужещи, участващи в многонационални военни формирования и в операции и мисии 
извън територията на страната. 
 

Чл. 102. Постигането на целите по чл. 101 се осъществява чрез и сред следните целеви 
групи: 

1. военнослужещите и членовете на техните семейства; 
2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) цивилните служители от 

Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ; 

3. децата и младежите, които са основен потенциал за професионална реализация и 
кадрово развитие в Българската армия; 

4. членовете на национално представителните военно-патриотични съюзи и организации. 
 

Чл. 103. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) Развитието на културните 
дейности от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ и работата за военно-патриотичното 
възпитание в Българската армия и в обществото се осъществяват от Агенцията в следните 
основни направления: 

1. школи в областите на изпълнителското изкуство и на авторското художествено и 
приложно творчество; 

2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) клубове по интереси за 
повишаване на военно-патриотичното възпитание за придобиване на професионални и битови 
сръчности и умения на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на 
отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по 
чл. 78 ЗОВСРБ и членовете на техните семейства; 

3. библиотечно-информационна дейност, свързана с клубовете по интереси и 
осигуряването на мобилни книжни, аудио- и видеобиблиотеки за българските военнослужещи, 
участващи в операции и мисии извън територията на страната. 
 



Чл. 104. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) Културните дейности в 
Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ се реализират в следните съпътстващи целеви 
направления: 

1. програми за повишаване на културата на поведение на военнослужещите в 
специфична армейска и в международна среда, осъществявана съвместно със специализираните 
звена на Военномедицинската академия, Военна академия "Г. С. Раковски" и други организации; 

2. програми, осъществявани съвместно с Националния военноисторически музей, 
Българската национална филмотека и други културни организации, за кино и мултимедийно 
представяне пред военнослужещите и цивилните служители и техните семейства на български 
художествени, документални и научно-популярни филми за националната военна и културна 
история на Република България; 

3. поддържане на рубрика "Култура и образование" в интернет страницата на Агенцията 
за разпространяване на информация за резултатите от работата на школите и клубовете по 
интереси, които развиват културната дейност и допринасят за повишаване на военно-
патриотичното възпитание на военнослужещите, цивилните служители и членовете на техните 
семейства; 

4. организиране на форуми на културата и изкуството за изява на постиженията на 
школите и клубовете по интереси. 
 

Чл. 105. (1) Школите в областите на изпълнителското изкуство и на авторското 
художествено и приложно творчество се развиват като школи за деца и за възрастни с 
възможност за изграждане на представителни и концертни художествени състави. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) Школите се организират и 
ръководят от професионалисти в областта на културата и изкуството, като обучението в тях за 
военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, Българската армия и 
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ и за членове на 
техните семейства е безплатно. 

(3) Ръководителите на школите могат да осъществяват културните дейности в детските 
градини и дневните центрове за деца. 
 

Чл. 106. Клубовете по интереси се организират и ръководят от служители на Агенцията 
или от външни експерти в съответната област. 
 

Чл. 107. (1) Общата организация и методическото ръководство на културната дейност и 
военно-патриотичното възпитание се осъществяват от структурите на дирекция "Социални 
програми" на Агенцията. 

(2) Разходите за финансовото осигуряване на дейността по чл. 107, ал. 1 се извършват в 
рамките на предвидените в съответната основна програма/програма от програмната структура на 
Министерството на отбраната за текущата година, формираща издръжката на Агенцията. 
 

Глава девета. 
ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

Чл. 108. Детските градини към Министерството на отбраната са предназначени за 
обучение, възпитание и отглеждане на деца на военнослужещи и цивилни служители на 
Министерството на отбраната от 3 години до постъпване в първи клас при целодневна 
организация. 



 
Чл. 109. (1)Детските градини към Министерството на отбраната са държавни по смисъла 

на Закона за народната просвета и се откриват, преобразуват и закриват със заповед на 
министъра на отбраната, съгласувано с министъра на образованието и науката. 

(2) Дейността на детските градини се осъществява съгласно Закона за народната 
просвета, Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, Наредба № 4 от 2000 г. за 
предучилищно възпитание и подготовка на Министерството на образованието и науката и всички 
подзаконови нормативни актове и указания на министъра на образованието и науката и 
министъра на здравеопазването, отнасящи се до дейността им. 
 

Чл. 110. Ръководството на държавните детски градини към Министерството на отбраната 
се осъществява от Агенцията, като организацията и дейността на държавните детски градини се 
регламентира с правилник на изпълнителния директор на Агенцията. 
 

Чл. 111. (1) Възпитанието и обучението на децата се организират и провеждат в 
съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание и подготовка 
и осигуряват готовност на децата за училище. 

(2) Детските градини работят по учебни помагала и програми, одобрени от министъра на 
образованието и науката. 

(3) Образователната дейност се провежда по утвърдено седмично разписание за всяка 
възрастова група. 

(4) В детските градини се провеждат занимания по дейности извън държавните 
образователни изисквания, съобразно интересите и потребностите на децата и по желание на 
родителите срещу заплащане. 
 

Чл. 112. Обучението се провежда на книжовен български език. 
 

Чл. 113. Образованието е светско и не допуска налагането на идеологически и 
религиозни доктрини. Религиите се изучават в исторически, философски и културен план. 
 

Чл. 114. Право да постъпват в детска градина към Министерството на отбраната имат: 
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) децата на военнослужещите и 

цивилните служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ; 

2. децата на загиналите военнослужещи при или по повод изпълнение на военната си 
служба; 

3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) деца, чиито родители или 
настойници не са военнослужещи или цивилни служители от Министерството на отбраната, 
Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 
ЗОВСРБ, когато броят на децата не е достатъчен за формиране на групи и при условия и по ред, 
определени с правилника за дейността на детската градина. 
 

Чл. 115. Децата постъпват в детската градина по желание и избор на родителите 
(настойниците) чрез подаване на заявление до изпълнителния директор на Агенцията по образец 
съгласно приложение № 18. 
 

Чл. 116. Заявленията за приемане на деца в детските градини се подават чрез детските 
градини, ЦИСО и териториалните дирекции до изпълнителния директор на Агенцията, като 
задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, адресът и актуалните телефони за връзка 



на родителите (настойниците) и се прилагат изискуемите с правилника по чл. 110 документи. 
 

Чл. 117. Приемът на деца със специални образователни потребности и/или хронични 
заболявания се осъществява съгласно Наредба № 1 от 2009 г. за обучението на деца и ученици 
със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания. 
 

Чл. 118. (1) Подборът на желаещите деца за приемане в детските градини се осъществява 
от комисия, която се назначава със заповед на изпълнителния директор на Агенцията. 

(2) Комисията се свиква в 14-дневен срок от постъпването на документите по чл. 116 и за 
взетите решения изготвя протокол от проведеното заседание, който се утвърждава от 
изпълнителния директор на Агенцията. 

(3) Комисията разглежда заявленията и приложените към тях документи по чл. 116 по 
реда на тяхното постъпване и осъществява подбора и приема на деца. 

(4) Приетите деца в съответната детска градина се обявяват със заповед на 
изпълнителния директор на Агенцията. 

(5) Заповедта за приетите деца се поставя на видно място в детската градина. 
(6) В случай на отказан прием комисията изпраща писмо - отговор до адресата на 

заявлението. 
 

Чл. 119. Финансирането на детските градини се осигурява чрез: 
1. средства, осигурени от бюджета на Министерството на отбраната; 
2. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица; 
3. национални и международни програми за финансиране; 
4. приходи от други източници по ред, определен със закон или акт на Министерския 

съвет. 
 

Чл. 120. Набраните средства по чл. 119, т. 2 постъпват по банковата сметка на Агенцията. 
 

Чл. 121. (1) За отглеждането, възпитанието и обучението на децата на военнослужещите 
и цивилните служители от Министерството на отбраната в държавните детски градини към 
Министерството на отбраната родителите (настойниците) не заплащат такса. 

(2) За допълнителни педагогически и други услуги по желание на родителите 
(настойниците) съобразно интересите и потребностите на децата се заплащат такси от родителите 
(настойниците). 

(3) При загубване на качеството на военнослужещ или цивилен служител от 
Министерството на отбраната родителите (настойниците) заплащат такса. 
 

Чл. 122. В детските градини децата се хранят съгласно изискванията на Министерството 
на здравеопазването и съобразно изискванията на Наредба № 23 от 2005 г. за физиологичните 
норми за хранене на населението. 
 

Чл. 123. Медицинското обслужване на детските градини се осъществява при условията и 
по реда, определени с Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини на 
Министерството на здравеопазването. 
 

Глава десета. 
ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПЕНСИОНИРАНИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ, ВЕТЕРАНИ ОТ 

ВОЙНИТЕ, ВОЕННОИНВАЛИДИ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИ 



Чл. 124. Дневните центрове към Изпълнителна агенция "Социални дейности на 
Министерството на отбраната" предлагат комплекс от социални услуги, които обслужват 
потребностите от организация на свободното време на лицата по чл. 125. 
 

Чл. 125. Право да ползват дневните центрове имат следните категории лица: 
1. пенсионирани военнослужещи; 
2. ветерани от войните; 
3. военноинвалиди; 
4. военнопострадали. 

 
Чл. 126. Условията и редът за дейността на дневните центрове се определят от 

изпълнителния директор на Агенцията. 
 

Допълнителни разпоредби 
 

§ 1. "Членове на семейство" са съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца, ако не са 
встъпили в брак. 
 

Заключителни разпоредби 
 

§ 2. Тази наредба отменя: 
1. Наредба № Н-4 от 2006 г. за условията и реда за ползване на почивната и спортната 

база и осигуряване отдиха и възстановяването на кадровите военнослужещи и гражданските лица 
в Министерството на отбраната, Българската армия и в структурите на подчинение на министъра 
на отбраната (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2007 г., бр. 24 от 2008 г.); 

2. Наредба № 2 от 1998 г. за материално подпомагане в Министерството на отбраната 
(обн., ДВ, бр. 98 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2001 г.; доп., бр. 95 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 45 
от 2003 г., бр. 35 от 2006 г., бр. 30 от 2007 г.). 
 

§ 3. Приложенията към наредбата се изменят ежегодно по предложение на 
изпълнителния директор на Агенцията. 
 

§ 4. Указания по прилагането на наредбата дава изпълнителният директор на Агенцията. 
 

§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 31, ал. 1, чл. 301, ал. 3, чл. 305, ал. 2, чл. 311, 
ал. 4 и чл. 312 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 
 

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник". 
 

Заключителни разпоредби 
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-16 ОТ 2009 Г. ЗА СОЦИАЛНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 
(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2010 Г.) 

 
Параграф единствен. Наредбата влиза в сила от 1 април 2010 г. 

 



НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-16 ОТ 2009 Г. ЗА 
СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 

(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 21.05.2010 Г.) 
 

§ 6. Навсякъде в наредбата думите "структурите на Министерството на отбраната по чл. 
77, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ)" се 
заменят с "Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ". 
 

Заключителни разпоредби 
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-16 ОТ 2009 Г. ЗА 

СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 
(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 21.05.2010 Г.) 

 
§ 7. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник". 

 


