
Приложение № 1 
 

ДОГОВОР 
ЗА ВОЕННА СЛУЖБА 

№ ............... 

Днес, ………………. 20…. г., в гр............................... се сключи 
настоящият договор между Министерството на отбраната, представлявано 
от ............................................................……………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………..… 

(военно звание, трите имена) 

на длъжност............................................................................................................. 
от една страна, и от друга – военнослужещия .................................................... 
................................................................................................................................... 

(военно звание, трите имена ) 

живеещ в гр. ......................................, роден в гр. ..............................................., 
ЕГН......................................., с лична карта №..................................................., 
издадена от МВР .......................................... на ......................................., с 
образование ..........…………........................, специалност ............................... 
................................................................................................................................... 
диплома № .........................., издаден на ............................ от.............................. 
научно звание и научна степен ............................................................................ 

 
Настоящият договор се сключва на основание чл. 134а във връзка с 

параграф 139, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона 
за отбраната и въоръжените сили на Република България /ЗОВСРБ/.  

 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Договорът има за предмет уреждане на отношенията между страните, 
свързани със заемане на длъжността „………..................……………… 
…………………………...................................”, във военно формирование 
/структура/ …………………............................................................................., 
изискваща военно звание „………………………”, на която е назначен 
...................................................... със Заповед № ................................... на 
..................................................................................., както и срока на 
службата, условията за обучение и повишаване на квалификацията, 
условията и редът за кариерното развитие, правата, задълженията и 
отговорностите на страните по договора. 



П. СРОК НА ДОГОВОРА 

Договорът за военна служба се сключва за срок от ......................... 
години. 

ІІІ. ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА 
 КВАЛИФИКАЦИЯ 

По време на военната служба ………………………… може да 
кандидатства за обучение и повишаване на квалификацията на 
основание чл. 238 от ЗОВСРБ при условията и по реда на Раздел Х от 
Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили 
/ППЗОВСРБ/.  

ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 

Кариерното развитие на .....………...................... ще се осъществява 
чрез заемане на длъжности в определени кариерни /професионални/ 
области и полета при условията и по реда на Раздел V от ППЗОВСРБ. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

А. НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИЯ 
1. По време на изпълнение на службата ............................................. 

ще получава възнаграждения за длъжността, както следва: 
1.1. Основно месечно възнаграждение в съответствие с 

присвоеното военно звание и степента в обхвата на военното звание в 
размер на ............................, определено по реда на чл. 212 от ЗОВСРБ; 

1.2. Допълнително възнаграждение за продължителна служба върху 
основното месечно възнаграждение в размер 2 на сто за всяка 
прослужена година на военна служба, но не повече от 40 на сто; 

1.3. Допълнителни възнаграждения на основание чл. 214 от 
ЗОВСРБ, при условия и по ред, определен в акт на министъра на 
отбраната. 

2. По време на изпълнение на договора за военна служба на 
...................................... се осигуряват:  

2.1. униформено облекло или левовата му равностойност; 
2.2. порционни пари;  
2.3. безплатна храна и ободряващи напитки при носене на 

дежурства, при занятия, учения, тренировки и лагери и при извършване 
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на дейности със специфичен характер; 
2.4. лични предпазни средства, специално и работно облекло и 

друго вещево имущество и снаряжение /в случай, че спецификата на 
длъжността го изисква/. 

3. ............................................... има право на: 
3.1. основен платен годишен отпуск в размер 30 работни дни; 
3.2. допълнителен платен годишен отпуск в размер един работен 

ден за всяка прослужена година, но не повече от 10 работни дни. 
3.4. допълнителен платен отпуск на основание чл. 197, ал. 2, 3 и 4 от 

ЗОВСРБ. 
4. ............................................ е длъжен: 
4.1. да изпълнява разпоредбите на уставите, нормативните и 

административните актове на органите за ръководство на отбраната, на 
длъжностните лица за управление на отбраната и на въоръжените сили, 
както и заповедите на командирите (началниците) или ръководителите.  

4.2. по всяко време на денонощието да бъде на разположение за 
изпълнение на задълженията си, свързани с военната служба, а по време 
на отпуск - да посочва точно местопребиваването си и при повикване да 
се явява за изпълнение на служебните си задължения в определения от 
командира (началника) или ръководителя срок при условия и по ред, 
определени в ППЗОВСРБ и в уставите. 

5. .................................................. няма право: 
5.1. да членува в политически партии, движения или коалиции с 

политически цели и да предприема действия по служба, с които да 
нарушава политическата си неутралност; 

5.2. на стачка и на синдикални действия. 
6. ................................................. не може: 
6.1. да извършва пропагандна и агитационна дейност в полза или 

във вреда на политически партии, движения или коалиции с 
политически цели, на синдикални организации и на кандидати за 
изборни длъжности; 

6.2. да участва в събрания, митинги и манифестации на политически 
партии, движения или коалиции с политически цели, когато носи военна 
униформа; 

6.3. да отказва изпълнение на служебните си задължения по 
религиозни, атеистични, политически и идеологически мотиви или да 
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извършва религиозна или атеистична пропаганда, когато изпълнява 
задължения по служба.  

6.4. изпълнява друга държавна служба или дейност, освен в 
случаите, определени със закон, съгласно чл. 188, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ. 

Б. НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 

7. По време на мирновременната военна служба да осигури на 
......................................... здравословни и безопасни условия за 
изпълнение на служебните му задължения и полагането на грижи за 
живота и здравето му. 

8. Да застрахова ........................................... при условията и по реда 
на чл. 223 от ЗОВСРБ.  

9. При установена жилищна нужда да настани .................................. 
(и семейството му) в жилище от жилищния фонд на МО по 
местослужене, а при невъзможност да предложи жилище, да му изплаща 
компенсационни суми при условия и по ред, определени с акт на 
министъра на отбраната. 

10. Да създаде възможност на ........................................ и членовете 
на семейството му да ползват лечебните, санаториалните и 
профилактичните заведения, военните клубове, почивната и спортната 
бази към Министерството на отбраната, при условия и по ред, 
определени с акт на министъра на отбраната.  

11. Да осигури за сметка на бюджета на МО пътуването на 
...................................... (и семейството му) при отиване и връщане от 
платен годишен отпуск на територията на страната веднъж в годината, 
при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната. 

12. Да поема транспортните разходи при преместване на 
.................................. (и семейството му) от едно в друго населено място 
във връзка с изпълнение на военната служба, при условия и по ред 
определен от министъра на отбраната. 

13. Да осигури включването на ..................................... в 
квалификационнен курс при прекратяване на договора за военна служба 
на основание чл. 162, т. 2, чл. 164 или чл. 169 от ЗОВСРБ, както и при 
настъпила негодност за военна служба при или по повод изпълнение на 
служебните задължения. 
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VІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА 

 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ВОЕННА СЛУЖБА 

14. Договорът за военна служба се прекратява и военнослужещият 
се освобождава от военна служба на основание чл. 162, чл. 163, чл. 164, 
чл. 165 и чл. 169 на ЗОВСРБ. 

VІІІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ВОЕННА СЛУЖБА 

15. При изменение на правата и задълженията на страните или на 
условията и срока, уговорени в договора за военна служба между 
…………………………………………… и ……………..……………………… 
…………………………………….., се сключва допълнително споразумение 
по инициатива на една от двете страни. 

16. Допълнително споразумение задължително се сключва в случаите 
по чл. 65, ал. 3 от ППЗОВСРБ. 

ІХ. ОТГОВОРНОСТИ 

А. НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИЯ 
17. При освобождаване на ……………………………………… от 

военна служба на основание чл. 163, 165 и 166 от ЗОВСРБ, преди 
изтичането на срока на договора и на удължения срок с допълнително 
споразумение, същият възстановява разходите за издръжка, обучение, 
квалификация и/или преквалификация пропорционално на срока на 
неизпълнението.  
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http://212.91.171.190/acttxt.aspx?id=0&idna=7F4B2852&idstr=0&type=ACT#IT_CHLEN_163_0#IT_CHLEN_163_0
http://212.91.171.190/acttxt.aspx?id=0&idna=7F4B2852&idstr=0&type=ACT#IT_CHLEN_165_0#IT_CHLEN_165_0
http://212.91.171.190/acttxt.aspx?id=0&idna=7F4B2852&idstr=0&type=ACT#IT_CHLEN_166_0#IT_CHLEN_166_0
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Б. НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 
18. Изплаща парични обезщетение на военнослужещия, 

определени при условията и по реда на чл. 234 от ЗОВСРБ при: 
18.1. освобождаване от военна служба при условията и по реда на 

чл. 227 от ЗОВСРБ; 
18.2. преместването му в друго населено място – при условията и 

по реда на чл. 229 от ЗОВСРБ. 
19. За неуредените в настоящия договор условия се прилагат 

разпоредбите на ЗОВСРБ, ППЗОВСРБ и други актове по прилагането 
им. 

Този договор се състои от ..................... /......................................./ 
страници и се състави и подписа в три еднакви екземпляра, по един за 
страните и един за служебното дело на военнослужущия. 

 
 
ЗА МИНИСТЕРСТВОТО     ВОЕННОСЛУЖЕЩ: 
 НА ОТБРАНАТА:      

 
…………………………………       ………………………………… 

/подпис/       /подпис/ 

 

 
 



Приложение № 2 
 

ДОГОВОР 
ЗА ВОЕННА СЛУЖБА 

№ ............... 

Днес, ………………. 20…. г., в гр............................... се сключи 
настоящият договор между Министерството на отбраната, представлявано 
от ............................................................……………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………..… 

(военно звание, трите имена) 

на длъжност............................................................................................................. 
от една страна, и от друга – .................................................................................. 
................................................................................................................................... 

(собствено, бащино и фамилно име по лична карта ) 

живеещ в гр. ......................................, роден в гр. ..............................................., 
ЕГН......................................., с лична карта №..................................................., 
издадена от МВР .......................................... на ......................................., с 
образование ..........…………........................, специалност ............................... 
................................................................................................................................... 
диплома № .........................., издаден на ............................ от.............................. 
научно звание и научна степен ............................................................................ 

 
Настоящият договор се сключва на основание чл. 134а от Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България /ЗОВСРБ/.  
 
В 30-дневен срок от датата на встъпване в длъжност 

..................................... ще бъде изпратен на курс за провеждане на 
начална и специална военна подготовка. Началната и специалната военна 
подготовка приключва с изпити за проверка на придобитата военна 
квалификация. Ако ……………………………. не издържи изпитите, 
договорът за военна служба се прекратява на основание чл. 165, т. 2 от 
ЗОВСРБ. 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Договорът има за предмет уреждане на отношенията между страните, 
свързани със заемане на длъжността „………..................……………… 
…………………………...................................”, във военно формирование 
/структура/ ……………...……............................................................................., 
изискваща военно звание „………………………”, както и срока на 



службата, условията за обучение и повишаване на квалификацията, 
условията и редът за кариерното развитие, правата, задълженията и 
отговорностите на страните по договора. 

П. СРОК НА ДОГОВОРА 

Договорът за военна служба се сключва за срок от ......................... 
години. 

ІІІ. ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА  
КВАЛИФИКАЦИЯ 

По време на военната служба ………………………… може да 
кандидатства за обучение и повишаване на квалификацията на 
основание чл. 238 от ЗОВСРБ при условията и по реда на Раздел Х от 
Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили 
/ППЗОВСРБ/.  

ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 

Кариерното развитие на .....………...................... ще се осъществява 
чрез заемане на длъжности в определени кариерни /професионални/ 
области и полета при условията и по реда на Раздел V от ППЗОВСРБ. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

А. НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИЯ 
1. По време на изпълнение на службата ............................................. 

ще получава възнаграждения за длъжността, както следва: 
1.1. Основно месечно възнаграждение в съответствие с 

присвоеното военно звание и степента в обхвата на военното звание в 
размер на ............................, определено по реда на чл. 212 от ЗОВСРБ; 

1.2. Допълнително възнаграждение за продължителна служба върху 
основното месечно възнаграждение в размер 2 на сто за всяка 
прослужена година на военна служба, но не повече от 40 на сто; 

1.3. Допълнителни възнаграждения на основание чл. 214 от 
ЗОВСРБ, при условия и по ред, определен в акт на министъра на 
отбраната. 

2. По време на изпълнение на договора за военна служба на 
...................................... се осигуряват:  

2.1. униформено облекло или левовата му равностойност; 
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2.2. порционни пари;  
2.3. безплатна храна и ободряващи напитки при носене на 

дежурства, при занятия, учения, тренировки и лагери и при извършване 
на дейности със специфичен характер; 

2.4. лични предпазни средства, специално и работно облекло и 
друго вещево имущество и снаряжение /в случай, че спецификата на 
длъжността го изисква/. 

3. ............................................... има право на: 
3.1. основен платен годишен отпуск в размер 30 работни дни; 
3.2. допълнителен платен годишен отпуск в размер един работен 

ден за всяка прослужена година, но не повече от 10 работни дни. 
3.4. допълнителен платен отпуск на основание чл. 197, ал. 2, 3 и 4 от 

ЗОВСРБ. 
4. ............................................ е длъжен: 
4.1. да изпълнява разпоредбите на уставите, нормативните и 

административните актове на органите за ръководство на отбраната, на 
длъжностните лица за управление на отбраната и на въоръжените сили, 
както и заповедите на командирите (началниците) или ръководителите.  

4.2. по всяко време на денонощието да бъде на разположение за 
изпълнение на задълженията си, свързани с военната служба, а по време 
на отпуск - да посочва точно местопребиваването си и при повикване да 
се явява за изпълнение на служебните си задължения в определения от 
командира (началника) или ръководителя срок при условия и по ред, 
определени в ППЗОВСРБ и в уставите. 

5. .................................................. няма право: 
5.1. да членува в политически партии, движения или коалиции с 

политически цели и да предприема действия по служба, с които да 
нарушава политическата си неутралност; 

5.2. на стачка и на синдикални действия. 
6. ................................................. не може: 
6.1. да извършва пропагандна и агитационна дейност в полза или 

във вреда на политически партии, движения или коалиции с 
политически цели, на синдикални организации и на кандидати за 
изборни длъжности; 

6.2. да участва в събрания, митинги и манифестации на политически 
партии, движения или коалиции с политически цели, когато носи военна 
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униформа; 
6.3. да отказва изпълнение на служебните си задължения по 

религиозни, атеистични, политически и идеологически мотиви или да 
извършва религиозна или атеистична пропаганда, когато изпълнява 
задължения по служба.  

6.4. изпълнява друга държавна служба или дейност, освен в 
случаите, определени със закон, съгласно чл. 188, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ. 

Б. НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 

7. По време на мирновременната военна служба да осигури на 
......................................... здравословни и безопасни условия за 
изпълнение на служебните му задължения и полагането на грижи за 
живота и здравето му. 

8. Да застрахова ........................................... при условията и по реда 
на чл. 223 от ЗОВСРБ.  

9. При установена жилищна нужда да настани .................................. 
(и семейството му) в жилище от жилищния фонд на МО по 
местослужене, а при невъзможност да предложи жилище, да му изплаща 
компенсационни суми при условия и по ред, определени с акт на 
министъра на отбраната. 

10. Да създаде възможност на ........................................ и членовете 
на семейството му да ползват лечебните, санаториалните и 
профилактичните заведения, военните клубове, почивната и спортната 
бази към Министерството на отбраната, при условия и по ред, 
определени с акт на министъра на отбраната.  

11. Да осигури за сметка на бюджета на МО пътуването на 
...................................... (и семейството му) при отиване и връщане от 
платен годишен отпуск на територията на страната веднъж в годината, 
при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната. 

12. Да поема транспортните разходи при преместване на 
.................................. (и семейството му) от едно в друго населено място 
във връзка с изпълнение на военната служба, при условия и по ред 
определен от министъра на отбраната. 

13. Да осигури включването на ..................................... в 
квалификационнен курс при прекратяване на договора за военна служба 
на основание чл. 162, т. 2, чл. 164 или чл. 169 от ЗОВСРБ, както и при 
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настъпила негодност за военна служба при или по повод изпълнение на 
служебните задължения. 

 
VІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА 

 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ВОЕННА СЛУЖБА 

14. Договорът за военна служба се прекратява и военнослужещият 
се освобождава от военна служба на основание чл. 162, чл. 163, чл. 164, 
чл. 165 и чл. 169 на ЗОВСРБ. 

VІІІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ВОЕННА СЛУЖБА 

15. При изменение на правата и задълженията на страните или на 
условията и срока, уговорени в договора за военна служба между 
…………………………………………… и ……………..……………………… 
…………………………………….., се сключва допълнително споразумение 
по инициатива на една от двете страни. 

16. Допълнително споразумение задължително се сключва в случаите 
по чл. 65, ал. 3 от ППЗОВСРБ. 

ІХ. ОТГОВОРНОСТИ 

А. НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИЯ 
17. При освобождаване на ……………………………………… от 

военна служба на основание чл. 163, 165 и 166 от ЗОВСРБ, преди 
изтичането на срока на договора и на удължения срок с допълнително 
споразумение, същият възстановява разходите за издръжка, обучение, 
квалификация и/или преквалификация пропорционално на срока на 

 5

http://212.91.171.190/acttxt.aspx?id=0&idna=7F4B2852&idstr=0&type=ACT#IT_CHLEN_163_0#IT_CHLEN_163_0
http://212.91.171.190/acttxt.aspx?id=0&idna=7F4B2852&idstr=0&type=ACT#IT_CHLEN_165_0#IT_CHLEN_165_0
http://212.91.171.190/acttxt.aspx?id=0&idna=7F4B2852&idstr=0&type=ACT#IT_CHLEN_166_0#IT_CHLEN_166_0
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неизпълнението.  
 

Б. НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 
18. Изплаща парични обезщетение на военнослужещия, 

определени при условията и по реда на чл. 234 от ЗОВСРБ при: 
18.1. освобождаване от военна служба при условията и по реда на 

чл. 227 от ЗОВСРБ; 
18.2. преместването му в друго населено място – при условията и 

по реда на чл. 229 от ЗОВСРБ. 
19. За неуредените в настоящия договор условия се прилагат 

разпоредбите на ЗОВСРБ, ППЗОВСРБ и други актове по прилагането 
им. 

Този договор се състои от ..................... /......................................./ 
страници и се състави и подписа в три еднакви екземпляра, по един за 
страните и един за служебното дело на военнослужущия. 

 
 
ЗА МИНИСТЕРСТВОТО    …….…………..………………….: 
 НА ОТБРАНАТА:     /собствено, бащино и фамилно име на лицето/ 

 
…………………………………       ………………………………… 

/подпис/       /подпис/ 

 

 
 
 
 



Приложение № 3 

Д О Г О В О Р  З А  В О Е Н Н А  С Л У Ж Б А 
 

 

Днес, ___. ___. 2010 г., в гр. ………. , се сключи настоящият договор 
между Министерството на отбраната на Република България, представлявано 
от ……………………………………………..…………………..…, от една страна, 

                      (звание, име, фамилия, длъжност)                        
и лицето …………………………………………………………………………........, 
                                                                                                  (трите имена на лицето) 

ЕГН …………………… , притежаващ (а) лична карта № ………… , издадена на 
……… от МВР гр. ………..…, наричан за краткост КУРСАНТА, от друга стра-
на. 
 

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА  
 

Чл.1. Настоящият договор се сключва на основание чл. 142, ал. 2 от Зако-
на за отбраната и въоръжените сили на Република България и има за предмет 
уреждане на отношенията между страните във връзка с обучение на КУРСАН-
ТА във висше военно училище за подготовка за изпълнение на военна служба 
като професия и задължение за последващо изпълнение на военна служба.  

Чл.2. Срокът на договора е ….. години, от които …. години обучение  по 
учебния план за придобиване на висше образование при условията на чл.1 и 10 
(десет) години изпълнение на военна служба като професия след завършване на 
обучението.  

 

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА СТРАНИТЕ 
 

Чл.3. Министерството на отбраната, чрез ……………………………… 
………………………………………………………………………………………….
се задължава: 

1. Да организира и да проведе обучение за придобиване на висше образо-
вание на образователно-квалификационна степен (ОКС) „Бакалавър” по специ-
алност ……. от професионално направление „Военно дело” и съпътстваща спе-
циалност ………………. от професионално направление ………, по учебен план 
………, за нуждите на Министерството на отбраната.  

2. След успешно изпълнение на задълженията по учебния план: 
2.1. Да издаде на КУРСАНТА диплома за придобита ОКС „Бакалавър” 

по специалностите, съгласно т.1, и европейско дипломно приложение при по-
искване. 
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2.2. Да присвои на КУРСАНТА офицерско звание „лейтенант” и да го 
назначи на длъжност за изпълнение на военна служба в Министерството на от-
браната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната или Бъл-
гарската армия. 

3. Да осигури на КУРСАНТА здравословни и безопасни условия за обу-
чение, в това число и в случаите на възлагане на задачи, свързани с подготовка-
та му по изпълнение на военна служба. 

4. Да застрахова КУРСАНТА срещу смърт и неработоспособност вследс-
твие на злополука при или по повод изпълнение на задължения във връзка с 
подготовката му за изпълнение на военна служба. 

5. Да осигури на КУРСАНТА за сметка на държавния бюджет: 
5.1. общежитие във военното училище; 
5.2. храна по ред и при условия, определени в акт на министъра на отбра-

ната; 
5.3. униформено облекло и отличителни знаци по ред и при условия, оп-

ределени в акт на министъра на отбраната; 
5.4. медицинско обслужване по ред и при условия, определени в правил-

ника за устройството и дейността на ………………………………………………; 
5.5. стипендия в размер, при условия и по ред, определени с акт на ми-

нистъра на отбраната. 
Чл.4. Министерството на отбраната, чрез ……………………………… 

……………………………………………………………………………има право: 
1. Да осъществява текущ контрол, относно присъствието на КУРСАНТА 

в учебните занятия съгласно семестриалните разписания, както и на степента на 
усвояване на знания и умения по време на обучението. 

2. Да възлага на  КУРСАНТА задачи, свързани с подготовката му по из-
пълнение на военна служба. 

3. Да извърши подбор при определяне на специализацията, по която ще 
продължи подготовката на КУРСАНТА след успешно завършване на първи 
курс, ако това не е извършено при приемането му за обучение. 

Чл.5. КУРСАНТЪТ се задължава :  
1. Да се яви в ………………………….. за начало на обучението в срок до 

……. ч. на ……. . 
1. Да изпълнява разпоредбите на Правилника за устройството и дейността 

на ……………………………………………………………………………………… 
2. Своевременно да изпълнява задълженията си по учебния план. 
3. Да спазва разпределението на времето и вътрешния ред, да не напуска 

района на ........................, освен в случаите, когато е във ваканция, в отпуск, в 
командировка, на лечение, както и в други случаи, определени с акт на начал-
ника на ......................... . 
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4. По време на обучението си да изпълнява задачи, свързани с подготов-
ката му по изпълнение на военна служба. 

5. Да провежда войскови стаж във формирования на Българската армия и 
да изпълнява задачи, утвърдени в заданието за стажа. По време на стажа да се 
настанява и храни във формированията на Българската армия, да спазва войс-
ковия ред и разпределението на времето. 

6. Да спазва правилата за носене на униформеното облекло и отличител-
ните знаци на ………………………… . 

7. Да допринася със своята подготовка и поведение за издигане на прес-
тижа и авторитета на …………………………  

8. Да опазва материалната и техническата база на …………………..  
9. Да поддържа необходимата хигиена в сградите на …………………….., 

както и в прилежащите им райони. 
10. Да не се премества за срока на обучението в друго висше военно учи-

лище или в друга специалност.  
Чл.6. КУРСАНТЪТ има право:  
1. Да избира учебни дисциплини при условията, определени в учебния 

план за специалността. 
2. Да получава квалифицирана помощ и ръководство във връзка с обуче-

нието му. 
3. След успешно завършване на първи курс да изучава факултативно до-

пълнителни курсове, провеждани в ………………………………………………... 
4. Да бъде назначаван с учебна цел на длъжности в курсантски подразде-

ления, във връзка с подготовката му по изпълнение на военна служба. 
5. Да участва в научноизследователската дейност на 

………………………………………………………, при което да му бъдат гаран-
тирани авторските, изобретателските и сродните права и правото на възнаграж-
дение. 

6. Да избира и да бъде избиран в колективните органи за управление на 
……………………... 

7. Да получава стипендия в размер, при условия и по ред, определени с 
акт на министъра на отбраната. 

8. Да ползва безплатно медицинско обслужване, намаление при пътуване 
в градския и междуградския транспорт, както и цялата база на 
……………………… за учебна, научноизследователска, спортна и културна 
дейност и други придобивки за живот и обучение. 

9. Да ползва ваканция не по-малко от 30 календарни дни в рамките на ед-
на учебна година, съгласно графика на учебния процес. и да отсъства от учебни 
занятия за изпълнение на граждански, обществени и други задължения при ус-
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ловия и по ред, определени в Правилника за устройството и дейността на 
…………………..  

10. Да членува в учебни, научни, културни и спортни общности  и в меж-
дународни организации, чиято дейност не противоречи на законите на Репуб-
лика България и не възпрепятства участието на КУРСАНТА в учебния процес, 
след разрешение от съответните командири и началници. 

11. Да прекъсва или презаписва учебната година при продължително от-
съствие поради временна неработоспособност, по ред и при условия, определе-
ни в Правилника за устройството и дейността на ……………….  

12. След успешно завършване на обучението да му бъде присвоено 
офицерско звание „лейтенант” и да бъде назначен на вакантна офицерска 
длъжност в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната или Българската армия в съответствие с придобитата 
военноотчетна специалност, при условията и по реда на Правилника за 
прилагането на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 
 

III. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.7. Настоящият договор се прекратява: 
1. по писмено изразено взаимно съгласие на страните; 
2. поради слаб успех на КУРСАНТА; 
3. по дисциплинарен ред; 
4. при настъпила негодност за военна служба, установена от компетент-

ните здравни органи; 
 5. при отказ или отнемане на разрешението за достъп до класифицирана 

информация, както и в случаите на изтичане срока на валидност на същото и 
отказ от страна на КУРСАНТА да подаде документи за извършване на ново 
проучване; 

6. при осъждане на КУРСАНТА за умишлено престъпление от общ ха-
рактер. 

Чл.8. Прекратяването на договора се извършва при условията и по реда, 
определени в Правилника за устройството и дейността на ………………………. 
 

IV. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.9. При прекратяване на договора на основание чл.7, т.т. 2, 3, 5 и 6, 
курсантът възстановява на ……………………  разходите за издръжка и обуче-
ние за периода, в който е бил обучаван.  
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Чл.10. Размерът на издръжката се изчислява въз основа на базовия норма-
тив за издръжка на един обучаем по професионално направление „Военно де-
ло”, определен с акт на Министерския съвет.  

Чл.11. Дължимото вземане по чл.10 се събира по реда на Гражданския 
процесуален кодекс, въз основа на извлечение от счетоводните книги на 
………………………………………………………………………………………...  

Чл.12. При повторно възстановяване на правата на КУРСАНТА и про-
дължаване на обучението по реда и в сроковете, определени в Правилника за 
устройството и дейността на ……………………………, същият не заплаща 
дължимите разходи по предходния договор. 

 
V. ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА 

 
Чл.13. При извършена последваща промяна в срока на обучение по учеб-

ния план, предмет на договора, срокът на обучението по настоящия договор се 
коригира съобразно извършената промяна, без да е необходимо подписване на 
допълнително споразумение между страните. 

Чл.14. Настоящият договор не поражда правно действие в случай, че 
КУРСАНТЪТ не се яви в …………………………….. в срока, по чл. 5, т. 1 ос-
вен, ако неявяването се дължи на независещи от него причини, за които той е 
уведомил …………………………….. до изтичането на срока за явяване. 

Чл.15. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпо-
редбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, 
Правилника за прилагането му, Правилника за устройството и дейността на 
……………………. и други подзаконови актове и заповеди на министъра на от-
браната, свързани с дейността на висшите военни училища и военното образо-
вание. 
 
 
 

ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА      
НАЧАЛНИК НА ……………………… : 
 
……………………………………………. 

 
КУРСАНТ:  
…………………………………………….    

http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=7F4A08E0&IDSTR=0
http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=7F4A08E0&IDSTR=0
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
за имотното състояние и доходите на военнослужещия по чл.148а 

от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 

 
Долуподписаният/ата…………………………………………………………... 

(военно звание, име - собствено, бащино и фамилно ) 

 
ЕГН ………………….., лична карта №………………., издадена от ………………... 
………………………….на …………………. Длъжност…….………………………... 
……………………………………..................................................................................... 
Месторабота ..………………………………………………………………………..….. 
 

ДЕКЛАРИРАМ 
следното имущество към …………………… 

1. Недвижимо имущество: 
 

Вид на имота 
и место-
нахождение 

Правно основание за 
придобиване 

Година на 
придоби-
ване 

Цена на 
придоби-
ване /в лв./ 

Притежавана 
идеална част 
 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

 
2. Лични моторни превозни средства 
 

Вид и марка на 
превозното средство 

Правно основание 
за придобиване 

Година на 
придоби-
ване 

Цена на 
придоби-
ване          
/в лв./ 

Притежа-
вана 
идеална 
част 

1 2 3 4 5 
     

     

     

 
 
 
 



 
3. Притежавани парични средства: 

 

Сума Вид на 
валутата 

Левова 
равностойност 

1 2 3 
   

   
   

4. Придобити доходи през предходната година 
 

Източник на придобиване Сума Видна 
валутата 

Левова 
равностойност 

1 2 3 4 
    
    

    
    

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

Указания за попълването на декларацията 
При попълване на отделните таблици да се има предвид следното: 
Таблица 1 
В колона 1 се посочва вида на имота /къща, апартамент, вила и/или др./. 
В колона 2 се посочва правното основание за придобиване на имота /покупка, 
дарение, наследяване и др./. 
В колона 3 се посочва годината на придобиване на имота. 
В колона 4 се посочва цената на недвижимия имот, вписана в документа за 
придобиването му. В случаите извън покупко-продажба се посочва данъчната 
оценка. 
В колона 5 се посочва притежаваната идеална част от имот в случаите на 
съсобственост. 
Таблица 2 
В колона 1 се попълва видът и марката на личното моторно превозно 
средство. 
В колона 2 се посочва правното основание за придобиване на личното 
моторно превозно средство /покупка, дарение, наследяване и др./. 
В колона 3 се посочва годината на придобиване на личното превозно 
средство. 
В колона 4 се посочва цената на личното моторно превозно средство, вписана 
в документа за придобиването му. 



В колона 5 се посочва притежаваната идеална част от личното моторно 
превозно средство в случаите на съсобственост. 
Таблица 3  
В колона 1 се посочват притежаваните парични средства в брой. 
В колона 2 се посочва вида на притежаваната валута /долари, евро и др./. 
В колона 3 се посочва левовата равностойност на притежаваната валута. 
Таблица 4 

В колона 1 се посочва източника на придобиване на доходи /отдаване на 
имущество под наем, получени заеми, спестявания, лихви и др./. Не се 
декларират доходите от получени основни и допълнителни възнаграждения по 
ЗОВСРБ. 
В колона 2 се посочва сумата на придобитите доходи през предходната 
година. 
В колона 3 се посочва вида на притежаваната валута /долари, евро и др./. 
В колона 4 се посочва левовата равностойност на притежаваната валута. 

 
 
 
 
 

  ДЕКЛАРАТОР: ................................... 
 



Приложение № 5 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за нечленуване на военнослужещия в политическа партия по чл. 148а 
от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 

 
Дата на деклариране: ………………………………………. година. 
Долуподписаният/ата : ………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………… 

(военно звание, име-собствено,бащино и фамилно) 

ЕГН ……………….., лична карта № ……………………, издадена от ………….…. 
………………………………………..……, на ………………………………………...., 
на длъжност …………………………...…………………………………………………. 
в ..……………………………………..…………………………………………………... 

(наименование на военното формирование или на структурата) 

ДЕКЛАРИРАМ, 

че не членувам в политическа партия по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за 
политическите партии. 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 

      ДЕКЛАРАТОР: .................................. 

 

 

 

 



                             Приложение № 6 

            
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
за липса на обстоятелства по чл. 188 от Закона за отбраната и  

въоръжените сили на Република България 
 

Дата на деклариране: ………………………………………. година. 
Долуподписаният/ата : ………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………… 

(военно звание, име-собствено,бащино и фамилно) 

ЕГН ……………….., лична карта № ……………………, издадена от ………….…. 
………………………………………..……, на ………………………………………...., 
на длъжност …………………………...…………………………………………………. 
в ..……………………………………..…………………………………………………... 

(наименование на военното формирование или на структурата) 

ДЕКЛАРИРАМ, 
 

за липсата на обстоятелства чл. 188 от Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република България, а именно: 

1. Нямам непосредствена йерархическа връзка на ръководство и контрол 
с друг военнослужещ като: съпруг, роднина по права линия без ограничения, 
по съребрена линия до втора степен включително или по сватовство до втора 
степен включително; 

2. Не съм едноличен търговец, съдружник в търговско дружество, 
управител, търговски пълномощник, прокурист, търговски представител, 
търговски посредник, ликвидатор, синдик, член на управителни или контролни 
органи на търговско дружество или кооперация; 

3. Не извършвам търговска дейност или работи по трудово 
правоотношение; 

4. Не работя по граждански договор; 
5. Не съм регистриран за кандидат на изборна длъжност от политическа 

партия или коалиция. 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 

 
                                                                    ДЕКЛАРИРАЛ: 
 

                                                                                ……………………………… 
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