
        Проект! 

Н А Р Е Д Б А 

№ 

за изменение и допълнение на НАРЕДБА № Н-9 от 18.03.2011 г. за 

военно-почивното дело 

 

Издадена от министъра на отбраната, обн., ДВ, бр. 29 от 8.04.2011 г., 

в сила от 8.04.2011 г., доп., бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 15.06.2012 г.; 

изм. с Решение № 16705 от 13.12.2013 г. на ВАС на РБ - бр. 50 от 

17.06.2014 г.; изм. и доп., бр. 15 от 24.02.2015 г., в сила от 24.02.2015 г., бр. 

81 от 20.10.2015 г., в сила от 20.10.2015 г. 

 

§1. В чл. 2 се създава нова т. 3а  със следното съдържание: 

         „3а. десетдневни почивки за деца на български граждани - 

военнослужещи, които заемат длъжности и български граждани - цивилни 

служители, командировани да изпълняват длъжности в международни 

организации или в други международни инициативи на територията на 

страната в специализирани детски  и младежки лагери.”; 

§2. В чл. 3 се създават нови точки 10 и 11: 

„10. български граждани - военнослужещи, които заемат длъжности 

и български граждани - цивилни служители, командировани да изпълняват 

длъжности в международни организации или в други международни 

инициативи на територията на страната, както и членовете на техните 

семейства.”; 

 „11. командированите лица по т.10.“  

§3. В чл. 4,  ал. 1, т. 9 се изменя така: 

         „9. лицата по чл. 3, т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 10 заплащат 100 % от 

стойността на  нощувката в местата за настаняване към военните клубове, 

управлявани от агенцията.”; 

§4. В чл. 4, ал. 1 се създава нова т.10 със следното съдържание: 

         „10. по чл. 2, т. 1, 2, 3а и 9 – за лицата по чл. 3, т.10 – 65% от 

себестойността на почивката се осигурява от Министерство на отбраната 

от средства за социално-битово и културно обслужване в рамките на 

утвърдения бюджет за съответната година и 35 % се заплащат от лицата по 

чл. 3, т.10; към себестойността на почивката лицата по чл. 3, т.10 изцяло за 

своя сметка доплащат добавка за вид помещение.”; 

§5. В чл. 4, ал. 4 думите “по чл. 2, т. 3” се заменят с думите “по чл. 2, 

т. 3 и т. 3а”; 

§6. В чл. 8,  ал. 1 се изменя така: 
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         „(1). Лицата по чл. 3, т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 10, които ползват основни 

туристически услуги във военно-почивните домове, хотелите и местата за 

настаняване към военните клубове, заплащат на място невключените в 

себестойността на почивките туристически данък и застраховки и 

ползваните от тях допълнителни услуги по цени, утвърдени със заповед на 

изпълнителния директор на агенцията. Лицата по чл. 3, т. 6 и 11 заплащат 

на място ползваните от тях допълнителни услуги по цени, утвърдени със 

заповед на изпълнителния директор на агенцията.”; 

§7. В чл. 9,  ал. 1 се изменя така: 

„(1). Командированите служители на Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия и командированите лица по чл. 3, т. 10 не заплащат 

цена за нощувка във военно-почивните домове, хотели и местата за 

настаняване към военните клубове, управлявани от агенцията.”; 

§8. В чл. 9,  ал. 2 се изменя така: 

 „(2). Туристическият данък и застраховките на лицата по ал. 1 при 

ползване  на военно-почивните домове, хотели и местата за настаняване 

към военните клубове, управлявани от Агенцията са за сметка на бюджета 

на Министерството на отбраната от съответната програма за целеви 

централни плащания. Средствата се осигуряват в бюджета на 

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно – почивно дело” по реда 

на Закона за публичните финанси  на основание изготвена аналитична 

справка за извършените разходи. 

§9. В чл. 9,  ал. 3 се изменя така: 

„(3) Лицата по ал. 1 ползват безвъзмездно конферентни зали и 

допълнително приспособени помещения за организирани служебни 

мероприятия на министъра на отбраната, заместник-министрите на 

отбраната, постоянния секретар на отбраната, началника на отбраната, 

командващия на Съвместното командване на силите, командирите на 

видовете въоръжени сили, командирите/началниците на военни 

формирования от Българската армия, ръководителите на структури на 

пряко подчинение на министъра на отбраната, директорите на дирекции от 

МО и други делегации и гости на Министерството на отбраната въз основа 

на писмено разрешение съответно от министъра на отбраната, постоянния 

секретар на отбраната или началника на отбраната.“ 

§10. В чл. 11,  ал. 1 се изменя така: 

 „(1) Лицата по чл. 3, т.1 и т.10 в рамките на една календарна година 

имат право да ползват до 10 дни за почивките през летния сезон и до 10 

дни за почивките през зимния сезон при условията на чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 

10.”; 

§11. Чл. 11, ал. 5 се изменя така: 

„(1) След изчерпване на лимита по ал. 1, лицата по чл. 3, т.1 и т.10  

могат да почиват във военно-почивните домове и хотелите, управлявани от 



агенцията, като заплащат почивките по цени, определени в заповеди на 

министъра на отбраната по чл. 5.”; 

§12. В чл. 14 се създават нови ал. 5 и ал.6: 

„(5) За лицата по чл. 3, т. 10 се разпределят карти за почивка в 

страната в размер на 15 % от числеността на военнослужещите – български 

граждани, които заемат длъжности цивилните служители – български 

граждани, командировани да изпълняват длъжности в международни 

организации или в други международни инициативи на територията на 

страната. Това разпределение се отразява в протокола по чл. 14, ал. 2.” 

„(6) Разпределените карти за почивка в страната по ал. 5 за лицата по 

чл. 3, т. 10 се предоставят в структурата/военното формирование, което 

администрира дейността на международната организация или на други 

международни инициативи на територията на страната.  

 §13. В чл. 15 се създава нова ал. 5 със следното съдържание: 

„(5) Сроковете за изпращане на информация, посочени в ал. 1 се 

прилагат и по отношение на международните организации или другите 

международни инициативи на територията на страната.”;  

§14. Чл. 17, ал. 1, т. 4 се изменя така: 

„4. служебна карта и заповед за командировка - за лицата по чл. 3, т. 

6 и т. 11;”; 

§15. Чл. 22а се изменя така: 

„Стойността на груповите мероприятия за лицата по чл. 3, т. 1, 3, 4, 

5, 7, 8, 9 и 10 се заплаща 80 % авансово по банковата сметка на агенцията, 

а остатъкът се заплаща на рецепция. В случаите, когато резервацията е 

направена до 5 работни дни преди датата на първата нощувка или в деня на 

самото настаняване, цялата сума се заплаща на рецепция.”. 

 

Заключителна разпоредба 

 

§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен 

вестник“.  

 

 

 

  МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

       НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 

 

  

 
 



    Проект! 

 

Правилник за изменение и допълнение на Правилник за 

организацията и дейността на държавните детски градини към 

Министерството на отбраната 

 

Издаден от министъра на отбраната, обн., ДВ, бр. 92 от 7.11.2014 

г., в сила от 7.11.2014 г. 

 
§ 1. В чл. 16, ал. 1 се създава т.10 със следното съдържание: 

„ 10. чиито родители или настойници или един от тях е военнослужещ, 

който заема длъжност или цивилен служител, командирован да изпълнява 

длъжности в международни организации или в други международни 

инициативи на територията на страната – 3 т.“ 
 

 


