
Материално подпомагане на военнослужещите на наборна военна 

служба в Българската армия 

 

Военнослужещите на наборна военна служба, изпаднали в тежко материално 

положение, могат да бъдат подпомагани с парични средства в съответствие с 

разпоредбите на чл. 245 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България. 

Условията и редът за отпускане на материални помощи са уредени с Наредба № 2 от 10 

юли 1998 г. за материално подпомагане в Министерството на отбраната.Дейността по 

материалното подпомагане в Министерството на отбраната се осъществява от Комисия 

по материалното подпомагане, която заседава веднъж месечно.Военнослужещите 

подават молба-декларация по образец до комисията, чрез командира на поделението, 

придружена от попълнен анкетен лист.Към молбата е необходимо да бъдат приложени, 

в зависимост от конкретния случай, следните документи:- служебна бележка за вида и 

размера на декларираните в молбата доходи;- препис-извлечение от акт за смърт;-

 удостоверение от Дом за деца и юноши;удостоверени от Бюрото по труда за 

извършена регистрация, и др.Комисията по материално подпомагане в Министерството 

на отбраната отпуска месечни, еднократни и периодични помощи.Военнослужещите на 

наборна военна служба получават предимно месечни парични помощи. Право на 

месечна помощ имат лицата, чието семейство е с доход от предходния месец по-нисък 

от определен диференциран базов минимален доход. Освен това те трябва да отговарят 

на следните допълнителни условия: 

- да не притежават недвижими имоти и движими вещи, които са източник на 

доходи;  

- да нямат регистрирана фирма по Търговския закон;  

- безработните лица в трудоспособна възраст да са регистрирани в бюрата по 

труда най-малко един месец преди подаване на молбата за помощ и да не са 

отказвали предлаганата им работа;  

- да не са санкционирани по установения ред за спекулативна дейност и укрити 

доходи, и др. 

Месечното материално подпомагане е насочено към военнослужещите на наборна 

военна служба, чиито семейства са с доход по-нисък или не надвишаващ с 30 на сто 

определен диференциран базов минимален доход.Според техния социален статус 

военнослужещите на наборна военна, служба, получаващи материални помощи, се 

класифицират в следните групи :- военнослужещи на наборна военна служба, глави на 

семейства с деца;- военнослужещи на наборна военна служба, които нямат семейства и 

нямат право на наследствена пенсия / от Домове за деца и юноши /;- военнослужещи от 

непълни, многодетни семейства, както и от семейства, в които единия или двамата 

родители са безработни.Еднократни и периодични помощи до пет пъти в календарната 



година могат да бъдат отпуснати в следните случаи:- за посрещане на разходи при 

смърт, злополука, стихийни бедствия и аварии, довели до загуба на имущество;- за 

осигуряване на средства за закупуване на скъпоструващи лекарствени средства;-за 

осигуряване на средства за медицински услуги, паспортни такси и визи за лицата, 

получили разрешение за лечение в чужбина от Министерството на здравеопазването;- 

за задоволяване на епизодични или сезонни потребности (горива, облекла, учебни 

пособия и др.) 

 


