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З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

30.07.2010г.                                            № ОХ-482                                    гр. София 

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно осигуряване на безплатна храна на 

военнослужещите и цивилните служители от 

Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската 

армия и курсантите от висшите военни училища в 

мирно време 

 

На основание чл. 31, ал. 1, чл. 224, ал. 2, във връзка с чл. 224, ал.1, т.3, чл. 

286, ал. 2, във връзка с чл. 286, ал.1, т.1 и т.2, чл.142, ал.2, т.1 и чл. 281, ал.2  от 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 

 

З А П О В Я Д В А М: 

 

Осигуряването на безплатна храна на военнослужещите и цивилните 

служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение 

на министъра на отбраната и Българската армия да се организира при следните 

условия, норми и ред: 

 

І. Организация на осигуряването с безплатна храна: 

 

1. Осигуряването на безплатна храна на военнослужещите и цивилните 

служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение 

на министъра на отбраната и Българската армия да се организира по следните 

начини: 

а) войсково хранене – приготвяне на храна с щатен кухненски персонал, 

чрез доставка на хранителни продукти от външен изпълнител; 

б) организиране на храненето от външен изпълнител – приготвяне на 

храна по договори за изпълнение на обществена поръчка за хранене. 

2. На правоимащите по тази заповед лица се предоставят и добавките, на 

които имат право по раздел IX. 

3. Когато на правоимащите лица се полагат и ободряващи напитки, те се 

осигуряват в количества и по норми, определени в съответните приложения на 

настоящата заповед. 

 

ІІ. Хранене на военнослужещи от Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия, назначени за изпълнение на 12 и 24-часово дежурство: 
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1. На военнослужещите, изпълняващи 24-часово дежурство да се 

осигурява храна по приложение 1. 

1.1. При 12-часово дежурство на военнослужещите да се осигурява храна 

за закуска и/или обяд, обяд и/или вечеря, вечеря и/или закуска в зависимост от 

времето на застъпване и освобождаване по приложение 1 в зависимост от 

времето на застъпване в дежурство. 

2. На летателния състав, на авиационния инженерно-технически състав, 

както и на плавателния състав от Военноморските сили, изпълняващ 24-часово 

дежурство да се осигурява храна по приложенията, както следва: 

а) на плавателния състав на надводни кораби и инженерно-технически 

състав от Военновъздушните сили и Военноморските сили по приложение 2; 

б) на плавателния състав на подводници и водолази по приложение 3; 

в) на летателния състав по приложение 4. 

2.1. При 12-часово дежурство на военнослужещите по т. 2 да се осигурява 

храна за закуска и/или обяд, обяд и/или вечеря, вечеря и/или закуска по 

посочените в т. 2 приложения в зависимост от времето на застъпване в 

дежурство. 

3. На военнослужещите от висшите военни училища и Националната 

гвардейска част, изпълняващи 24-часово дежурство да се осигурява храна по 

приложение 2. 

3.1. При 12-часово дежурство на военнослужещите по т. 3 да се осигурява 

храна по приложение 2 за закуска и/или обяд, обяд и/или вечеря, вечеря и/или 

закуска в зависимост от времето на застъпване в дежурство. 

4. Стойността на полагаемата се по този раздел безплатна храна и 

ободряващи напитки, както и на полагаемите се добавки да се изчислява по 

приложение 21. 

 

ІІІ. Хранене на военнослужещите от Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия при участие в занятия, учения, тренировки и лагери, 

провеждани извън района на местослуженето им: 

 

1. На военнослужещите, участващи в занятия, учения, тренировки и 

лагери да се осигурява храна на плавателния състав на подводници и водолази 

по приложение 3, на летателния състав по приложение 4, а за всички останали - 

по приложение 2.  

 2. Когато продължителността на мероприятието е по-малка от 12 часа на 

участващите да се осигурява храна, по съответните приложения по т. 1 от 

настоящия раздел за закуска и/или обяд, обяд и/или вечеря, вечеря и/или 

закуска в зависимост от времето на започване и завършване на мероприятието.  

3. При провеждане на подготовка на военнослужещите, определени за 

участие в мисии, операции и учения извън територията на Република България 

да се осигурява храна на плавателния състав на подводници и водолази по 

приложение 3, на летателния състав по приложение 4, а за всички останали - по 

приложение 2 за цял храноден или за закуска и/или обяд, обяд и/или вечеря, 

вечеря и/или закуска, в зависимост от времето на започване и завършване на 

мероприятието. 
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 4. При промяна на графиците за транспортиране при извършване на 

ротация на контингентите до напускането на територията на Република 

България на военнослужещите да се осигурява храна по приложение 2. 

 5. При транспортиране до района на мисията на военнослужещите да се 

осигуряват индивидуални пакети с храна по приложение 26. 

 6. На военнослужещите, участващи в мисии, операции и учения извън 

територията на Република България, храненето да се организира съгласно 

подписаните меморандуми или други международни договорености. 

 7. За времето на провеждане на медицинските прегледи на 

военнослужещите, завърнали се от мисии, операции и учения извън 

територията на Република България да се осигурява храна по приложение 1 от 

военното формирование, в което са настанени след пристигането им. 

8 Стойността на полагаемата се по този раздел безплатна храна и 

ободряващи напитки, както и на полагаемите се добавки да се изчислява по 

приложение 21. 

 

ІV. Хранене на военнослужещите и цивилните служители от 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия при извършване на 

дейности със специфичен характер: 

 

1. На летателния състав в дните на изпълнение на полети, както и в дните 

на участие в лагер-школа в Центъра за специална подготовка - Боровец да се 

осигурява храна по приложение 4.  

2. На военнослужещите и цивилните служители, пряко участващи в 

осигуряването на полети да се осигурява храна по приложение 2 за цял 

храноден или за закуска и/или обяд, обяд и/или вечеря, вечеря и/или закуска в 

зависимост от времето на започване и завършване на полетите.  

3. На парашутистите в дните на парашутни скокове, както и в дните на 

участие в лагер-школа в Центъра за специална подготовка - Боровец да се 

осигурява храна по приложение 2.  

4. На екипажите на надводни кораби и ракетни катери в дните на плаване 

или на щормова готовност да се осигурява храна по приложение 2. 

5. На екипажите на подводници в дните на плаване, както и на водолазите 

в дните на водолазни спускания и в дните на участие в лагер-школа в Центъра 

за специална подготовка - Боровец да се осигурява храна по приложение 3. 

6. На военнослужещите и цивилните служители от зарядно- 

компресорната станция на Военноморските сили в дните на подготовка на 

подводниците за плаване да се осигурява храна по приложение 3.  

7. На военнослужещите и цивилните служители от поделение 26480 в 

дните, когато изпълняват служебните си задължения на GPS обсерваторията да 

им се изплащат пари за храна на стойността по приложение 2. 

8. На военнослужещите и цивилните служители, работещи във военни 

формирования с надморска височина над 1500м. да се осигурява храна за обяд 

по приложение 2.  

9. На екипажите на авто-бронетанкова техника, участващи в 

транспортиране или извличане на верижна и автомобилна техника по време на 
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занятия, учения, тренировки и лагери или кризисни ситуации, за времето през 

което извършват тази дейност да се осигурява храна по приложение 5 или да им 

се изплащат пари за храна на стойността по приложение 1 и добавка по 

приложение 7. 

10. За времето, през което военнослужещи и цивилни служители 

придружават и охраняват ешелони, изпълняват задачи по транспортиране, 

сдаване (получаване) на материални средства и техника да се осигурява храна 

по приложение 5 или да им се изплащат пари за храна на стойността на 

приложения 1 и добавка по приложение 7.  

11. На военнослужещите и цивилните служители при участие в 

представителни строеви мероприятия (парад, заря, поднасяне на венци и други 

почести) с продължителност повече от 12 часа, да се осигурява храна по 

приложение 2.  

 11. 1. Когато продължителността на мероприятията по т. 11 е до 12 часа, 

да се осигурява храна по приложение 2 за закуска и/или обяд, обяд и/или 

вечеря, вечеря и/или закуска в зависимост от времето на започване и 

завършване на мероприятието.  

12. На военнослужещите и цивилните служители от Националната 

гвардейска част, участващи в протоколно – представителни мероприятия и в 

занятия от седмичното разписание, провеждани извън района на военното 

формирование да се осигурява храна по приложение 2 за цял храноден или за 

закуска и/или обяд, обяд и/или вечеря, вечеря и/или закуска в зависимост от 

времето на започване и завършване на мероприятието. 

13. На военнослужещите, курсантите и цивилните служители, които 

участват в шампионати, спортни състезания, спартакиади и при прегледа на 

художествената самодейност, в случай че не са осигурени с командировъчни 

пари, в дните на подготовката и в дните на провеждане на тези мероприятия да 

се осигурява храна по приложение 2 за цял храноден или за закуска и/или обяд, 

обяд и/или вечеря, вечеря и/или закуска в зависимост от времето на започване и 

завършване на мероприятието. 

14.  На военнослужещите и цивилните служители, които работят в 

кесони; в среда на йонизиращи лъчения; при средно дневни температури под + 

10
0
С или над +30

0
 С през повече от половината от максимално установеното за 

тях работно време; при работа под въздействието на експозиция над 

установените норми на канцерогени или мутагени, силикозоопасен прах, тежки 

метали, органични разтворители и биологични агенти, прах, шум и вибрации; 

работещи в производство и пренос на електроенергия и топлинна енергия, 

включително ремонтно обслужване и технологичен транспорт; работещи при 

изпитването на взривни материали и боеприпаси при работа с ракетно-

токсични вещества само за пряко заетите; работещи в производства с 

непрекъснат трудов процес да се осигурява храна на стойност на обяда по 

приложение 1.  

15. Безплатната храна по т. 14 се осигурява въз основа на завършена 

оценка на риска и протоколи от измерване на факторите на работната среда, 

издадени от Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена 

(НПЦВЕХ) – Военномедицинска академия, които установяват наличието на 

фактори по т. 14 на работните места. Нови протоколи се издават при 
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настъпване на промени в работната среда. Издадените протоколи се подновяват 

след изтичане на три години от издаването им.   

16. При наличие на протоколи по т. 15, постоянният секретар на 

отбраната за Министерството на отбраната, съответно ръководителите на 

структури на пряко подчинение на министъра на отбраната за съответните 

структури или командирите (началниците) на военни формирования за 

съответните военни формирования назначават комисия, в която задължително 

се включват представители на комитетите (групите) по условия на труд, със 

задача да изготви списък на лицата, които полагат труд при наличие на фактори 

на работната среда по т. 14 през по-голямата част от установеното за тях 

работно време, с изключение на фактора йонизиращи лъчения. Списъкът се 

съгласува от НПЦВЕХ – Военномедицинска академия. Въз основа на този 

списък, в заповед се обявяват военнослужещите и цивилните служители, на 

които на основание т. 14 се осигурява безплатна храна. 

17. На оперативните екипи и екипите по кръводаряване в дните, през 

които извършват операции (съответно кръводаряване), както и работещите в 

контакт с биологични агенти в клинични лаборатории, лаборатории по 

микробиология, вирусологии, центрове за трансфузионна хематология и 

диализни центрове, лечебни заведения, в които се обслужват болни от заразни 

и паразитни болести да се осигурява хранене на стойността на обяда по 

приложение 1. 

18. На участващите в дейности по овладяване и ликвидиране на 

последствия от природни бедствия и промишлени аварии да се осигурява храна 

на плавателния състав на подводници и водолази по приложение 3, на 

летателния състав по приложение 4, а за всички останали - по приложение 2. 

 18.1. Когато овладяването и ликвидирането на последствията от 

природни бедствия и промишлени аварии е с продължителност до 4 часа, на 

участващите да не се организира хранене, а да се осигурява само добавка по 

приложение 18. 

18.2 На военнослужещите, курсантите и цивилните служители, 

изпълняващи служебните си задължения в районите на природни бедствия и 

промишлени аварии със засегнати водоизточници на питейна вода да се 

осигурява 3 литра минерална вода за денонощие на стойността, посочена в 

приложение 18. 

18.3. Командирите (началниците) на военни формирования, които  

формират групи за овладяване и ликвидиране на последствия от природни 

бедствия и промишлени аварии, да организират доставянето на храна и питейна 

вода до района за действие на групите, независимо от метеорологичните 

условия или времето като част от денонощието. 

 19. На военнослужещите и цивилните служители, изпълняващи 

служебните си задължения в подземни обекти се осигурява храна по 

приложение 1.   

 20. На цивилните служители,/, назначени за изпълнение на 12 и 24-часово 

дежурство се осигурява храна при условията по раздел II.  

 21. На цивилните служители при участие в занятия, учения, тренировки и 

лагери, провеждани извън района на местоработата им се осигурява храна при 

условията по раздел III. 
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22. Стойността на полагаемата се по този раздел безплатна храна и 

ободряващи напитки, както и на полагаемите се добавки да се изчислява по 

приложение 21. 

 

V. Хранене на курсантите от висшите военни училища: 

 

1. На курсантите от висшите военни училища да се осигурява храна по 

приложение 2. 

2. На курсантите - моряци и водолази, при провеждане на плавателна 

подготовка на подводници да се осигурява храна по приложение 3.  

3. На курсантите - пилоти в дните на полети да се осигурява храна по 

приложение 4.  

4. При провеждане на летателен, плавателен и войскови стаж на 

курсантите от висшите военни училища да се осигурява храна съответно по 

приложение 2, 3 или 4 в зависимост от специалността.  

5.  Когато организацията на осигуряването на храна в структурата или 

военното формирование, в което се провежда стажът на курсантите, е срещу 

заплащане (столове за хранене), началниците на военни училища да осигуряват 

необходимите финансови средства за храна на курсантите-стажанти на 

стойността по приложение 2, 3 или 4 в зависимост от специалността.  

  

VІ. Зачисляване на храна: 

 

1. Когато на правоимащите по реда на тази заповед им се полага 

безплатна храна на две или повече основания да им се осигурява такава само на 

основанието, което е по-благоприятно за тях. 

2. Зачисляването на храна на военнослужещи и цивилни служители да се 

извършва със заповед на постоянния секретар на отбраната за Министерството 

на отбраната, на ръководителите на структури на пряко подчинение на 

министъра на отбраната или на командирите (началниците) на военни 

формирования. 

3. Зачисляването на храна на военнослужещи и цивилни служители 

между Министерството на отбраната, структури на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и военни формирования от Българската армия, 

осигурявани по различни основни програми, да се извършва със заповед на 

постоянния секретар на отбраната, ръководителя на структурата на пряко 

подчинение на министъра на отбраната или командира (началника) на военното 

формирование на основание писмо – заявка (продоволствен атестат) за 

зачисляване, придружено с поименен списък на военнослужещите, курсантите 

или цивилните служители. 

4. Резервистите имат статус на военнослужещи от деня на явяването им 

на мястото на провеждане на учебно-мобилизационното мероприятие, 

провеждано от Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия до приключването 

му и се ползват със съответните права на военнослужещите по настоящата 

заповед. 
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VІІ. Контрол на приготвянето, предоставянето и качеството на 

безплатната храна на военнослужещите, цивилните служители и 

курсантите: 

 

1. Ръководителите на структури пряко подчинени на министъра на 

отбраната и командирите (началниците) на военни формирования, в които се 

осигурява безплатна храна на военнослужещите и цивилните служители да 

утвърждават седмичното меню и най-малко един път в седмицата да проверяват 

качеството на храната като организират осъществяването на контрол за 

спазване на условията на договора за доставка на хранителни продукти или 

договора за хранене от външен изпълнител.  

1.1. Дейностите по т. 1 за Министерството на отбраната се осъществяват 

от директора на Комендантство - МО. 

2. Ежедневният контрол по приготвянето, предоставянето и качеството на 

полагащата се безплатната храна при войсково хранене и при хранене, 

организирано от външен изпълнител да се извършва от медицинските органи и 

от специалистите със съответни функционални задължения. Специалистите от  

НПЦВЕХ–Военномедицинка академия и ветеринарно-санитарните органи на 

Министерството на отбраната да извършват превантивен и периодичен 

контрол, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за 

храните. 

3. Във всички случаи, при организирано войсково хранене или на хранене 

от външен изпълнител, ежедневно да се заделят проби от готовата храна в 

размер до една порция по приложенията, по които се осигурява безплатната 

храна, която да се съхранява до 48 часа за вземане на проби за извършване на 

ветеринарно-санитарен контрол. 

 

VІІІ. Други: 

 

1. При плаване и престой на кораби извън акваторията на Република 

България закупуването и отчитането на необходимите хранителни продукти да 

се извършва по количествените норми, определени в приложенията на 

настоящата заповед, независимо от цените им при закупуване в съответната 

държава.  

2. В случаите по т. 1 закупуването на хранителни продукти да се 

извършва само за количества и номенклатури, които с оглед целия период на 

плаване на кораба не е било възможно да бъдат осигурени от Република 

България. 

3. В случаите по т.1 хранителните продукти да се разходват по нормите 

на съответните приложения от настоящата заповед, като остойностяването им в 

утвърдените отчетни форми да се извършва по цени на придобиване. Отчета на 

тези хранителни продукти да се води по отделни партиди, като „Хранителни 

продукти закупени от други държави”. 

4. Дневната стойност на храната за закуска, обяд и вечеря (еквивалентът 

на хранителните продукти) за един ден на един човек да се определя съгласно 

приложение 21. 

5. На военнослужещите и цивилните служители с право на безплатна 
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храна съгласно настоящата заповед им се осигурява: 

а) закуска - когато мероприятието започва преди 07:30 часа; 

б) вечеря - когато мероприятието завършва след 19:30 часа.  

6. Използваните хранителни продукти за вземане на проби за 

ветеринарно-санитарен контрол, както и за примамки срещу гризачи от 

специалистите от  НПЦВЕХ – Военномедицинска академия и ветеринарно-

санитарните органи на Министерството на отбраната да се изписват с изготвен 

от тях протокол, утвърден от постоянния секретар на отбраната за 

Министерството на отбраната, ръководителите на структури на пряко 

подчинение на министъра на отбраната за съответната структура или 

командира (началника) на военното формирование за съответното военно 

формирование, където се провежда превенцията. 

7. При организирано войсково хранене цените на готовите ястия да се 

формират по доставните цени на продуктите, като не се начисляват режийни 

разходи за приготвяне на храната.  

8. Когато храненето на военнослужещите, цивилните служители и 

курсантите се организира от външни изпълнители, да се определят режийни 

разходи в размери, посочени в т. 19 на приложение 21.  

9. Режийните разходи да се актуализират при промяна на цените на 

питейната вода и електроенергията, определени от Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране. 

10. Стойностите, посочени в приложение 21 да се актуализират към 1 

март на текущата година при нарастване или намаляване на ръста на 

инфлацията с повече от 5 % в национален мащаб, отчетен от Националния 

статистически институт, на база на индекса на потребителските цени, по 

предложение на работна група, назначена със заповед на министъра на 

отбраната.  

11. При войсково хранене или хранене, организирано от външен 

изпълнител задължително да се постигат енергийните и веществените 

нормативи за балансирано хранене, съобразени с нормите за основния 

химически състав и енергийна стойност на 100 гр. бруто тегло хранителни 

продукти, съгласно приложения 22 и 23. 

12. При провеждане на практически занятия за приготвяне на храна при 

полеви условия с курсантите-специалисти от висшите военни училища да се 

разходват до 50 дажби за занятие по нормите на приложение 2 и до 100 дажби 

по нормите на приложение 20 за приготвяне на хляб „Добруджа”. 

13. Ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на 

отбраната и командирите (началниците) на военни формирования, където няма 

столове за осигуряване на безплатна храна на право имащите по настоящата 

заповед лица да предлагат, въз основа на анализ, икономически по-

благоприятното предложение между организирането на войсково хранене или 

хранене от външен изпълнител. 

13.1. В случаите, в които икономически по-благоприятно е 

организирането на войсково хранене, същото да се осъществява в рамките на 

числеността, определена в утвърдените длъжностни разписания. 

14. Когато е обективно невъзможно организирането на войсково хранене 

или хранене от външен изпълнител, командирите (началниците) на военни 
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фромирования предлагат с докладна записка по команден ред на началника на 

отбраната на правоимащите лица да се изплаща стойността на полагащате се 

безплатна храна, добавки и ободряващи напитки. 

14.1. След положителна резолюция от началника на отбраната върху 

докладната записка по т. 14, командирите (началниците) на военни 

фромирования издават заповед за изплащане на правоимащите лица на 

стойността на полагащата се безплатна храна, добавки и ободряващи напитки, 

изчислена по съответните приложения на настоящата заповед. 

14.2. След промяна на обстоятелствата, изложени в докладната записка по 

т. 14, командирите (началниците) на военни формирования предприемат 

действията по т. 13. и т. 13.1. 

15. Ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на 

отбраната подават докладната записка по т. 14 до министъра на отбраната и 

издават заповедта по т. 14.1. след положителна резолюция от същия. 

15.1. След промяна на обстоятелствата, изложени в докладната записка по 

т. 14, ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на 

отбраната предприемат действията по т. 13. и т. 13.1. 

 

 

ІХ. Отпускане на допълнителни добавки: 

 

1. Добавка по приложение 6 се полага на лицата, получаващи безплатна 

храна, съгласно т. 14 от раздел ІV.  

2. Добавка по приложение 7 за работа с утежнен енергоразход имат 

право да получат: 

а) военнослужещите, цивилните служители и курсантите, полагащи 

дежурства за времето от 21:00 до 05:00 ч.; 

б) военнослужещите и цивилните служители, пряко участващи в 

осигуряването на полети за времето от 21:00 до 05:00 ч.; 

в) военнослужещите, цивилните служители и курсантите при провеждане 

на занятия, учения, тренировки и лагери за времето от 21:00 до 05:00 ч.; 

г) военнослужещите, цивилните служители и курсантите, участващи в 

тренировки и провеждане на представителни строеви мероприятия (парад или 

заря) с продължителност повече от един ден; 

д) парашутистите по време на лагер-сборове; 

е) екипажите на самолети /вертолети/, участващи в полети; 

ж) военнослужещите, при подготовката им за мисии, операции и учения 

извън територията на страната. 

 3. Добавка по приложение 8 имат право да получат военнослужещите, 

цивилните служители и курсантите при участие в занятия, учения, тренировки 

и лагери, провеждани извън местослуженето/местоработата с продължителност 

повече от 12 часа.  

4. Добавка по приложение 9 за работа (дежурство) в подземни обекти  

имат право да получат военнослужещите и цивилните служители, когато 

работят (служат) или полагат дежурства в подземни обекти. 

5. Добавка по приложение 10 имат право да получат следните 

военнослужещи и цивилни служители: 
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 а) екипажите на всички надводни кораби при плаване над 4 часа; 

 б) военнослужещите и цивилните служители, зачислени на храна при 

докуване на корабите и щормова готовност, както и военнослужещите и 

цивилните служители от зарядно компресорната станция на Военноморските 

сили за времето за подготовка на подводниците за плаване. 

6. Добавка по приложение 11 имат право да получат екипажите на 

подводници при плаване над 2 часа. 

7. Добавка по приложение 12 имат право да получат: 

 а) водолазите в дните на водолазни спускания; 

 б) парашутистите в дните на скокове във вода. 

8. Добавка по приложение 13 имат право да получат екипажите на 

ракетните катери при плаване над 2 часа. 

9. Нощна тонизираща добавка по приложение 14 имат право да получат: 

 а) военнослужещите, цивилните служители и курсантите, участващи в 

занятия, учения, тренировки и лагери, изпълняващи задачи от 21:00 до 05:00; 

 б) военнослужещите, цивилните служители и курсантите, полагащи 

дежурства за времето от 21:00 до 05:00 ч.; 

 в) екипажите на самолети /вертолети/, участващи в полети за времето от 

21:00 до 05:00 ч.; 

 г) военнослужещите и цивилните служители, пряко участващи в 

осигуряването на полети за времето от 21:00 до 05:00 ч.; 

 д) военнослужещите от Националната гвардейска част, носещи почетна 

караулна служба за времето от 21:00 до 05:00 часа; 

 е) участниците в ликвидиране на последствия от природни бедствия и 

промишлени аварии за времето от 21:00 до 05:00 часа. 

 10. Добавка по приложение 15 за работа в оперативен екип при операции 

и кръводаряване имат право да получат: 

 а) оперативните екипи в дните, през които извършват операции; 

 б) екипите по кръводаряване в дните, през които извършват 

кръвонабиране. 

 11. Добавка по приложение 16 имат право да получат военнослужещите 

и курсантите, участващи в представителни строеви мероприятия (парад, заря, 

поднасяне на венци и други почести). 

12. Добавка по приложение 17 – минерална или газирана вода имат 

право да получат: 

 а) военнослужещите, цивилните служители и курсантите при участие в 

занятия, учения, тренировки и лагери с продължителност повече от 12 

(дванадесет часа);  

 б) екипажите на надводните кораби при плаване и престой в чужди 

пристанища, както и на екипажите на ракетни катери и подводниците;  

 в) водолазите в дните на водолазни спускания. 

13. Добавка по приложение 18 имат право да получат: 

а) участващите в дейности по овладяване и ликвидиране на последствия 

от природни бедствия и промишлени аварии; 

б) военнослужещите, курсантите и цивилните служители, изпълняващи 

служебните си задължения в районите на природни бедствия и промишлени 

аварии със засегнати водоизточници на питейна вода. 
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 14. Заповедта влиза в сила от 01.09.2010 г. и отменя МЗ № OХ 749/2006 

г., с изключение на т. 52, изречение 1, което остава в сила до приемането на акт 

на министъра на отбраната по чл. 226г от ЗОВСРБ.   

  Указания по прилагането на настоящата заповед дават по компетентност 

постоянният секретар на отбраната и началникът на отбраната.   

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-

министъра на отбраната Валентин Радев.  

 

 

 

 

 МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

                                                                                                          АНЮ АНГЕЛОВ  
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                                                                      Приложение 1 

ТАБЛИЦА 

за препоръчителния състав на денонощната дажба на военнослужещите и цивилните 

служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия 

 

№ по ред Наименование на продуктите Дневно количество,  г 

1. Хляб „Добруджа” 700 

2. Брашно „Добруджа” 5 

3. Брашно бяло 15 

4. Грис 5 

5. Тестени изделия (без обогатител) 20 

6. Нишесте 5 

7. Фасул 50 

8. Ориз 20 

9. Мляко прясно (кисело) 450 

10. Масло краве 10 

11. Сирене 35 

12. Кашкавал 20 

13. Месо с кости 200 

14. Месо птиче 40 

15. Колбаси трайни 20 

16. Риба 40 

17. Яйца, броя 1 

18. Олио 45 

19. Захар 65 

20. Конфитюр 10 

21. Халва 10 

22. Плодове пресни 450 

23. Зеленчуци пресни 500 

24. Картофи 130 

25. Доматено пюре 3 

26. Червен пипер 1 

27. Чай (липов, ментов, билков) 0,4 

28. Сол 15 

29. Оцет 8 

31. Есенция 0,03 

32. Черен пипер 0,07 

 

* При планиране на дневните менюта в рамките на стойността на приложението да се 

планират и минерална вода, газирани напитки или натурални плодови сокове и нектари. 

  

 

 

 

 Енергийна стойност: 18,85 Мдж (4502,93 ккал) 

 Стойност: 9.67 лв. 
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      Приложение 2 

ТАБЛИЦА 

за препоръчителния състав на денонощната дажба на екипажите на надводни кораби, 

авиационен инженерно-техническия състав, парашутистите, курсантите, 

военнослужещите - гвардейци  

 

No по 

ред 

Наименование на продуктите Дневно количество,  г 

1. Хляб „Добруджа” 650 

2. Брашно бяло 30 

3. Брашно „Добруджа” 5 

4. Грис 5 

5. Тестени изделия (без обогатител) 20 

6. Нишесте 5 

7. Фасул 50 

8. Ориз 15 

9. Мляко прясно (кисело) 450 

10. Масло краве 10 

11. Сирене 35 

12. Кашкавал 20 

13. Месо с кости 240 

14. Месо птиче 40 

15. Колбаси трайни 30 

16. Риба 30 

17. Яйца, броя 1 1/7 

18. Олио 45 

19. Захар 70 

20. Конфитюр 10 

21. Халва 10 

22. Плодове пресни 450 

23. Зеленчуци пресни 500 

24. Картофи 130 

25. Доматено пюре 3 

26. Червен пипер 1 

27. Чай (липов, ментов, билков) 0,4 

28. Сол 15 

29. Оцет 8 

30. Есенция 0,03 

31. Черен пипер 0,07 

 

* В менютата да се планират и минерална вода, газирани напитки или натурални 

плодови сокове в рамките на стойността на приложението. 

 

  

Енергийна стойност:  19,09 Мдж (4560,00 ккал) 

 Стойност:10,33 лв. 
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Приложение 3 

ТАБЛИЦА 

препоръчителен състав на денонощната дажба на екипажите на 

подводници и водолазите 

 

№ по ред Наименование на продуктите Дневно количество,  г 

1. Хляб „Добруджа” 600 

2. Брашно бяло 30 

3. Грис 5 

4. Тестени изделия (без обогатител) 10 

5. Нишесте 5 

6. Фасул 20 

7. Ориз 20 

8. Мляко прясно (кисело) 500 

9. Масло краве 10 

10. Сирене 40 

11. Кашкавал 20 

12. Месо с кости 250 

13. Месо птиче 40 

14. Колбаси трайни 40 

15. Яйца, броя 1 

16. Олио 40 

17. Захар 70 

18. Конфитюр 15 

19. Плодове пресни 500 

20. Нектар 100 

21. Зеленчуци пресни 450 

22. Картофи 140 

23. Доматено пюре 3 

24. Маслини 20 

25. Червен пипер 1 

26. Чай (липов, ментов, билков) 0,5 

27. Кафе 1 

28. Сол 20 

29. Оцет 15 

30. Есенция 0,03 

31. Черен пипер 0,07 

32. Горчица 1 

33. Пектин 2 

34. Поливитаминозни препарати в дните на 

плаване, бр. дражета 

2 

 

* В менюто в дните на плаване да се планират и минерална вода, газирани напитки 

или натурални плодови сокове в рамките на стойността на приложението. 

  

Енергийна стойност : 18,56 Мдж (4431,65 ккал) 

 Стойност: 10,92 лв. 
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Приложение 4 

 

ТАБЛИЦА 

препоръчителен състав на денонощната дажба на летателния състав 

 

No по 

ред 

Наименование на продуктите Дневно количество,  г 

1. Хляб „Добруджа” 400 

2. Брашно бяло 50 

3. Фасул 10 

4. Ориз 10 

5. Мляко прясно (кисело) 600 

6. Масло краве 10 

7. Сирене 35 

8. Кашкавал 25 

9. Месо с кости (без телешко и птиче) 120 

10. Месо телешко 160 

11. Месо птиче 40 

12. Колбаси трайни 20 

13. Риба 20 

14. Яйца, броя 1 

15. Олио 30 

16. Захар 60 

17. Конфитюр 10 

18. Плодове пресни 500 

19. Нектар 100 

20. Зеленчуци пресни 500 

21. Картофи 120 

22. Доматено пюре 2 

23. Червен пипер 0,5 

24. Чай (липов, ментов, билков) 0,5 

25. Кафе 2 

26. Сол 15 

27. Оцет 7 

28. Есенция 0,03 

29. Черен пипер 0,1 

30. Поливитаминозни препарати в дните на 

полети, бр. дражета 

2 

 

* В менюто в дните на полети да се планират и минерална вода, газирани напитки или 

натурални плодови сокове в рамките на стойността на приложението. 

 

Енергийна стойност: 15,37 Мдж (3670,35 ккал) 

 Стойност: 10,63 лв. 
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Приложение 5  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН СЪСТАВ 

на денонощна дажба суха храна 

Стойност: 9,52 лв.  

Енергийна стойност 12,46 мдж (2976,31 ккал) 

 Хляб - 0,700 кг., или хлебни изделия; месна консерва - 0,420 кг. или готови 

месорастителни и рибни консерви; мляко кисело и млечни пороизведения; плодове, плодови 

сокове и зеленчуци. 

 От стойността на приложението до 0,16 лв. да се осигуряват по 4 бр. найлонови плика 

и 3 бр. салфетки за еднoкратна употреба.  
 

Приложение 6 

ДОБАВКА 

при фактори на работната среда, съгласно т. 14 от раздел ІV. 

Стойност: 3,00 лв. 

Енергийна стойност: 1,41 мдж (815,9 к.кал.) 

Препоръчителен състав: мляко - 0.500 кг; млечни продукти; плодове или зеленчуци 

до 0.300кг.; чай; захар; захарни изделия. 
 

Приложение 7 

ДОБАВКА 

при утежнен енергоразход 

 

Стойност: 1,12 лв. 

Енергийна стойност: 1,94 мдж (463,38 к.кал.) 

Препоръчителен състав: мляко, млечни продукти, месни произведения и 

полуфабрикати, плодове, хляб, хлебни изделия. 
 

Приложение 8 

ДОБАВКА 

при участие в занятия, учения, тренировки и лагери 

 

Обща стойност: до 3,40 лв. 

Енергийна стойност: 4,34 мдж (1047 к.кал.) 

Препоръчителен състав: месо или месни произведения и полуфабрикати, млечни 

продукти, плодове, зеленчуци, чай, мляко. 

Стойност: до 1,90 лв. 

Еднократна посуда на човек за ден: чаши за еднократна употреба – 3 бр., чинии 

пластмасови плитки – до 6 бр., чинии пластмасови дълбоки – до 2 бр., купа пластмасова 0,4 – 

0,5 л. – 1 бр.,  вилица пластмасова – 3 бр., лъжица пластмасова – 3 бр., нож пластмасов – до 3 

бр., салфетки – 3 бр., бъркалка пластмасова – 2 бр., полиетиленово домакинско фолио.  

Стойност: до 1,34 лв. 
За чувал за еднократна употреба – до 0,16 лв. (с разчет 1 чувал да осигурява до 10 души)  
 

Приложение 9 

ДОБАВКА 

при работа (дежурство) в подземни обекти 

Стойност: 2,30 лв. 

Енергийна стойност: 3,20 мдж (764,35 к.кал.) 

Препоръчителен състав: хляб, хлебни изделия, месни произведения и 

полуфабрикати , мляко, млечни произведения. 
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Приложение 10 

ДОБАВКА 

на екипажите на надводни кораби при плаване 

Стойност:2,28 лв. 

Енергийна стойност: 4,21 мдж (1004,85 к.кал.) 

Препоръчителен състав: хляб, хлебни изделия, чай, захар, захарни изделия, млечни 

произведения, месни произведения и полуфабрикати. 

 

Приложение 11 

ДОБАВКА 

на екипажите на подводниците при плаване над 2 часа 

Обща стойност: 4,95 лв. 

Енергийна стойност: 3,93 мдж (938,44 к.кал.) 

Препоръчителен състав: хляб, хлебни изделия, захарни изделия, натурални плодови 

сокове, месни произведения и полуфабрикати. 

   Стойност: - 3,61лв. 

 Еднократна посуда на човек за ден: чаши за еднократна употреба – 3 бр., чинии 

пластмасови плитки – до 6 бр., чинии пластмасови дълбоки – до 2 бр., купа пластмасова 0,4 – 

0,5 л. – 1 бр., вилица пластмасова – 3 бр., лъжица пластмасова – 2 бр., нож пластмасов – до 3 

бр., салфетки – 3 бр., бъркалка пластмасова – 2 бр., 

Стойност: до 1,34 лв. 

Приложение 12 

ДОБАВКА 

на водолазите при спускания и при парашутни скокове във вода   

Стойност:1,14 лв. 

Препоръчителен състав: тонизиращи напитки – чай, кафе, захар; шоколад. 

 

Приложение 13 

ДОБАВКА 

на екипажите на ракетните катери при плаване над 2 часа 

 

Летен период: 0,95 лв. (от 01.05 до 30.10) 

Препоръчителен състав: шоколад, захарни изделия. 

Зимен период: 1,52  лв. (от 01.11 до 30.04.) 

Препоръчителен състав - тонизиращи напитки - чай, кафе, захар; шоколад, захарни 

изделия. 

Приложение 14 

 

НОЩНА ТОНИЗИРАЩА ДОБАВКА 

Стойност: 0,35 лв. 

Препоръчителен състав: тонизиращи напитки – чай и захар 20 гр. или кафе на зърна 

– 6 гр. /нес кафе - 1 бр. пакетче ./ и захар 10 гр., чаша и бъркалка пластмасова за еднократна 

употреба по 2 бр. 
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Приложение 15 

ДОБАВКА 

на оперативните екипи при операции и кръводаряване 

Стойност: 0,95 лв. Препоръчителен състав: тонизиращи напитки – чай, кафе, 

захар и газирани безалкохолни напитки. 

Приложение 16 

ДОБАВКА 

на военнослужещите и курсантите, участващи в представителни строеви мероприятия 

 

Почетни караули (мероприятия) до 4 часа – летен период:  до 0,95 лв. 

    зимен период:  до 0,57 лв. 

Почетни караули (мероприятия) до 8 часа – летен период: до 1,52 лв. 

зимен период: до 0,77 лв. 

Почетни караули (пред президентството) и караулите от състава на видовете 

въоръжени сили за 24 часа            летен период: до 2,28 лв. 

зимен период: до 1,14 лв. 

Стойностите на добавката за различните периоди да осигуряват минерална или 

газирана вода в бутилки за еднократна индивидуална употреба. 

 

Приложение 17  

ДОБАВКА 

от минерална или газирана вода 

 

- зимен период: до 0,95 лв. 

- летен период: до 1,72 лв. 

Стойностите на добавката за различните периоди да осигуряват минерална или газирана вода 

в бутилки за еднократна индивидуална употреба. 

 
 

 

Приложение 18 

ДОБАВКА 

при участие в дейности по овладяване и ликвидиране на последствия от природни 

бедствия и промишлени аварии и при засегнати водоизточници 

- при участие до 4 часа: до 0,95  лв. 

- при участие над 4 часа: до 1,90 лв. 

 

Препоръчителен състав: чай, захар, прясно (кисело) мляко. 

 

През летния период при невъзможност да се осигурява кисело мляко да се предлага 

минерална или газирана вода, натурални плодови сокове на стойността на посочените цени. 

През зимния период, за недопускане на измръзване да се осигуряват топли напитки. 

В райони със засегнати водоизточници да се осигури минерална вода в бутилки за 

индивидуална употреба на стойността до 1,90 лв. 
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Приложение 19 

 

ТАБЛИЦА 

 

за състава на аварийния запас за летателния състав и екипажите на подводните лодки 
 

№ по ред Наименование на продуктите Дневно количество,  г 

1. Сухар (2 х 200 г) 400 

2. Месна консерва (3 х 140 г) 420 

3. Шоколад (2 х 100 г) 200 

4. Захар на бучки (3 х 50 г) 150 

5. Сол (1 х 50 г) 50 

6. Чай в пакетчета, броя 10 

7. Коняк (2 х 50 г) 100 

8. Ветроупорен кибрит, броя 1 

9. Спиртник, броя 1 

10. Сух спирт – блокчета, броя 2 

11. Таблетки за дезинфекция на вода, броя 4 

12. Тоалетна кърпичка тип „Българска роза”, броя 3 

13. Отварачки за консерви, броя 1 

14. Салфетки, броя 4 

15. Лъжица пластмасова, броя 1 

  

Енергийна стойност 18,91 мдж (4516,01 к.кал.) 

 Забележка: Дажбата авариен запас се комплектува, заделя и опреснява в срокове 

указани от началниците на ВВС и ВМС. 
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        Приложение 20 

 

ТАБЛИЦА 

за полагащите се суровини за приготвяне на 1 хляб 

 

N по 

ред 

Наименование на продуктите Количество, г 

 

 

1. 

За хляб „Стара Загора” 
 

Брашно бяло - за хляб от 1000 г. 

 

 

735 

                        - за хляб от   900 г. 661 

                        - за хляб от   700 г. 514,5 

 2. Мая - за хляб от 1000 г. 10 

3. Сол готварска - за хляб от 1000 г. 10 

 

 

1. 

За хляб „Добруджа”  

 

Брашно “Добруджа” - за хляб от 1000 г. 

 

 

724 

                                     - за хляб от   900 г. 652 

                                     - за хляб от   700 г. 507 

 2. Мая - за хляб от 1000 г. 8 

3. Сол готварска - за хляб от 1000 г. 10 

 

 

1. 

За хляб „Типов”  

 

Брашно типово - за хляб от 1000 г. 

 

 

709 

                             - за хляб от   900 г. 638 

                             - за хляб от   700 г. 496,3 

 2. Мая - за хляб от 1000 г. 6 

3. Сол готварска - за хляб от 1000 г. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



21 

Приложение 21 

Т А Б Л И Ц А 

за стойността на храната по съответните таблици и добавки 

№ 

по 

ред 

Таблица, добавка 

За 

закуска 

лв. 

За  обяд  

лв. 

За 

вечеря    

лв. 

За цял ден    

лв. 

1 Приложение 1 2.40 4.36 2.91 9.67 

2 Приложение 2 2.58 4.65 3.10 10.33 

3 Приложение 3 2.74 4.91 3.27 10.92 

4 Приложение 4 2.67 4.77 3.19 10.63 

5 Приложение 5 2.38 4.28 2.86 9.52 

6 Добавка приложение 6     3.01 

7 Добавка приложение 7    1.12 

8 Добавка приложение 8 - Всичко:    до 3.40 

 

 

 - в т.ч. - за хранителни продукти 

             - за еднократна посуда 

             - чувал за еднократна употреба  

   до 1.90 

до 1.34 

до 0.16 

9 Добавка приложение 9    2.30 

10 Добавка приложение 10    2.28 

11 Добавка  приложение 11 - Всичко:    4.95 

 

 

 - в т.ч. - за хранителни продукти 

             - за еднократна посуда 

   до 3.61 

до 1.34 

12 Добавка приложение 12    1.14 

13 Добавка приложение 13    - 

                                 - зима: 

                                - лято: 

   1.52 

0.95 

14 Добавка приложение 14    0.35 

15 Добавка приложение 15    0.95 

16 Добавка приложение 16    - 

 1.1 -  продължителност до 4 часа 

                               - зима: 

                               - лято: 

   - 

до 0.57 

до 0.95 

  1.2 -  продължителност до 8 часа 

                               - зима: 

                               - лято: 

   - 

до 0.77 

до 1.52 

  1.3 -  денонощни (почетни) караули 

                               - зима: 

                               - лято: 

   - 

до 1.14 

до 2.28 

17 Добавка  приложение 17    - 

 - при занятия, учения, тренировки и 

лагери 

                               - зима : 

                               - лято : 

   - 

 

до 0.95 

до 1.72 
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№ 

по 

ред 

Таблица, добавка 

За 

закуска 

лв. 

За  обяд  

лв. 

За 

вечеря    

лв. 

За цял ден    

лв. 

 - за екипажите на кораби и подводници 

при плаване и престой в чужди 

пристанища и водолазите в дните на 

спускания. 

                               - зима: 

                               - лято: 

    

- 

 

 

до 0.95 

до 1.72 

 - за готвачи и кухненски персонал 

                               - зима: 

                               - лято: 

   - 

до 0.77 

до 1.52 

18 Добавка приложение 18    - 

 - по т. 1. до 4 часа: 

- по т. 2. над 4 часа: 

- при засегнати водоизточници  

   до 0.95 

до 1.90 

до 1.90 

19 Режийни разходи 0.73 1.21 0.83 2.77 

20 Приложение 26    до 1.35 

21 Приложение 27 - всичко    до 20.55 

 

 

 - в т.ч. - за хранителни продукти 

             - за еднократна посуда 

             - средства за вакуумиране  

   до 15.80 

до 1.58 

до 3.16 

   

Забележка: 

  Зимен период да се счита времето от 01 ноември до 30 март. 
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Приложение 22 

       
НОРМИ 

на минималния основен химически състав и енергийната стойност на денонощната дажба от хранителни продукти на военнослужещите от структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и  Българската армия по основните приложения 

 

Таблица 

приложение №. 

Белтъци Мазнини Въглехидрати Енергийна 

стойност 

 общо от животински произход енергиен общо енергиен общо енергиен к.дж. к.кал. 

 г г % % г % г %   

Таблица 

приложение 1 

 

151,22 

 

74,21 

 

49,07 

 

13,77 

 

143,93 

 

29,73 

 

620,58 

 

56,50 

 

18,85 

 

4502,93 

Таблица 

приложение 2 

 

155,87 

 

80,29 

 

51,51 

 

14,02 

 

153,92 

 

31,39 

 

607,19 

 

54,59 

 

19,09 

 

4560,00 

Таблица  

приложение 3 

 

145,80 

 

81,53 

 

56,30 

 

14,49 

 

139,90 

 

32,31 

 

545,40 

 

54,90 

 

18,56 

 

4431,65 

Таблица 

приложение 4 

 

137,42 

 

91,32 

 

66,46 

 

15,35 

 

131,00 

 

33,17 

 

397,20 

 

47,70 

 

15,37 

 

3670,35 

Таблица 

приложение 5 

 

111,15 

 

61,40 

 

55,30 

 

15,30 

 

112,41 

 

35,13 

 

359,80 

 

49,56 

 

12,46 

 

2976,31 

Таблица 

приложение 19 

 

117,25 

 

69,30 

 

59,10 

 

10,64 

 

192,57 

 

39,66 

 

547,40 

 

49,70 

 

18,90 

 

4516,01 
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Приложение 23 

 

ТАБЛИЦА 

 

за основния химически състав и енергийната стойност на 100 г бруто тегло хранителни 

продукти 

 

N по 

ред 

Наименование на 

хранителните продукти 

Белтъци, 

г 

Мазнини 

г 

Въглехидрати, 

г 

Енергетична 

к.дж. 

стойност 

к.кал. 

1 Хляб „Добруджа 7.1 1.1 51.4 1046 250 

2 Хляб „Стара Загора” 7.3 0.8 52.6 1059 253 

3 Хляб типов 8.0 1.7 46.6 1004 240 

4 Брашно бяло тип 500 10.6 1.1 73.7 1489 356 

5 Брашно „Добруджа” тип 

700 

10.6 1.4 73.0 1489 356 

6 Брашно типово тип 1150 11.1 1.5 71.5 1477 353 

7 Сухар галета тип МО 12.0 5.7 74.2 1699 406 

8 Сухар хлебен тип МО 12.0 5.7 74.2 1699 406 

9 Грис 10.3 0.8 74.5 1485 355 

10 Тестени изделия без 

обогатител 

10.8 1.1 75.0 1515 362 

11 Тестени изделия с яйца 12.6 3.2 71.0 1561 373 

12 Нишесте 0.4 0.1 86.6 1498 358 

13 Кори точени обикновени 9.3 1.0 64.7 1310 313 

14 Бисквити обикновени 8.0 8.0 77.8 1782 426 

15 Бисквити чаени 7.0 17.0 69.6 1975 472 

16 Фасул 23.3 1.5 55.5 1410 337 

17 Ориз 7.4 2.2 75.4 1506 360 

18 Мляко краве прясно 

пастьоризирано 

3.1 3.2 4.7 259 62 

19 Мляко краве кисело с 

3.2% масленост 

3.3 3.2 4.7 264 63 

20 Мляко сухо пълномаслено 26.0 25.0 38.0 2071 495 

21 Масло прясно (краве, 

биволско, овче) 

0.6 81.6 0.7 3197 764 

22 Сирене овче 17.1 27.0 1.1 1364 326 

23 Сирене краве 16.9 24.7 1.4 1276 305 

24 Сирене бяло смес овче и 

краве 1:1 

17.0 25.8 1.3 1318 315 

25 Кашкавал „Балкански” 24.4 30.9 2.0 1657 396 

26 Кашкавал „Витоша” 25.8 29.6 1.6 1619 387 

27 Извара пълномаслена 13.2 20.0 2.4 1046 250 

28 Сирене топено „Албена” 17.0 27.3 2.1 1389 332 

29 Сирене топено „Еделвайс” 24.2 26.9 1.2 1481 354 

30 Сирене топено „Овчарче” 21.4 25.0 1.5 1364 326 

31 Сирене топено „Пирин” 19.7 24.8 1.6 1330 318 

32 Сирене топено „Тракия” 19.5 25.1 1.6 1339 320 

33 Сирене топено пушено 19.5 23.6 1.6 1280 306 

34 Месо свинско 11.0 23.3 0 1251 299 



 

 

 

27 

N по 

ред 

Наименование на 

хранителните продукти 

Белтъци, 

г 

Мазнини 

г 

Въглехидрати, 

г 

Енергетична 

к.дж. 

стойност 

к.кал. 

35 Месо телешко 14.8 7.0 0 527 126 

36 Месо говеждо 13.9 16.7 0 887 212 

37 Месо агнешко 18.1 8.8 0 653 156 

38 Месо овче 12.5 20.6 0 1017 243 

39 Месо шилешко 13.1 14.6 0 791 189 

40 Месо средно 13.2 15.65 0 833 199 

41 Месо птиче 15.6 2.8 0 377 90 

42 Колбаси трайни 19.9 35.6 0 1728 413 

43 Колбаси малотрайни 16.6 23.2 0 1188 284 

44 Кренвирши 13.5 20.1 0 1012 242 

45 Луканка 25.6 39.7 0 1983 474 

46 Сланина солена 2.0 91.0 0 1573 854 

47 Субпродукти, средно 15.9 6.6 0.7 540 129 

48 Риба, средно 12.9 3.2 0 347 83 

49 Риба консерва, средно 16.6 23.2 0 1088 284 

50 Яйца (1 брой - 57 г.) 7.0 7.2 0.3 416 97 

51 Олио 0 99.9 0 3887 929 

52 Свинска мас 0.1 99.7 0 3879 927 

53 Захар 0 0 99.9 1715 410 

54 Мед пчелен 0.4 0 78.3 1351 323 

55 Какао на прах 20.1 18.6 43.6 1812 433 

56 Халва таханова-

слънчогледова 

12.0 32.0 47.5 2268 542 

57 Шоколад фин млечен 7.7 32.8 54.1 2335 558 

58 Шоколад натурален 5.1 33.1 57.8 2368 566 

59 Сиропи средно 0 0 49.9 858 205 

60 Конфитюр средно 0.4 0 70.0 1209 289 

61 Мармалад средно 0.7 0 67.8 1176 281 

62 Ябълки 0.3 0.2 12.9 234 56 

63 Грозде десертно 0.4 0.1 14.6 259 62 

64 Дини 0.2 0 3.1 58 14 

65 Череши 0.7 0.3 11.5 222 53 

66 Праскови 0.5 0.1 10.2 188 45 

67 Ягоди 0.8 0.5 5.8 134 32 

68 Сливи сини 0.7 0.2 16.8 310 74 

69 Круши 0.3 0.3 12.7 234 56 

70 Вишни 1.0 0.3 11.2 222 53 

71 Кайсии 0.6 0.2 10.0 188 45 

72 Пъпеши летни 0.4 0.1 3.2 67 16 

73 Лимони 0.4 0.3 3.6 79 19 

74 Портокали 0.7 0.1 7.9 155 37 

75 Банани 0.7 0.1 12.6 230 55 

76 Тиква 0.5 0.2 5.5 109 26 

77 Бадеми 15.0 57.0 16.4 2757 659 

78 Орехи 14.8 64.0 13.7 2959 712 

79 Маслини 0.9 8.6 1.8 381 91 

80 Сушени ябълки 1.4 1.6 70.2 1289 308 

81 Сушени сливи 2.0 0.5 59.9 1079 258 
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N по 

ред 

Наименование на 

хранителните продукти 

Белтъци, 

г 

Мазнини 

г 

Въглехидрати, 

г 

Енергетична 

к.дж. 

стойност 

к.кал. 

82 Компот от праскови 0.2 0.1 25.3 439 105 

83 Компот от дюли 0.2 0.2 26.6 469 112 

84 Компот от череши 0.4 0.2 21.6 385 92 

85 Компот от ягоди 0.6 0.2 20.3 368 88 

86 Компот от малини 0.7 0.2 24.8 444 106 

87 Компот от круши 0.4 0.1 25.2 444 106 

88 Компот от кайсии 0.4 0.1 25.3 444 106 

89 Компот от сливи 0.4 0.1 24.1 422 101 

90 Конфитюр от праскови 0.4 0 72.2 1247 298 

91 Конфитюр от дюли 0.2 0 70.5 1213 290 

92 Конфитюр от малини 0.7 0 72.8 1259 301 

93 Конфитюр от кайсии 0.4 0 68.9 1188 284 

94 Конфитюр от череши 0.2 0 69.3 1192 285 

95 Лук сух 1.4 0.3 8.8 188 45 

96 Домати червени 0.9 0.2 3.5 84 20 

97 Пиперки зелени 0.8 0.2 3.7 88 21 

98 Краставици 0.5 0.2 1.8 46 11 

99 Зеле бяло 1.2 0.2 3.8 92 22 

100 Марули 1.2 0.2 1.7 121 29 

101 Моркови 0.6 0.2 6.4 130 31 

102 Спанак 2.4 0.3 2.4 92 22 

103 Зелен фасул 2.0 0.3 4.8 130 31 

104 Чесън 4.9 0.1 22.7 477 114 

105 Магданоз 2.9 0.6 4.8 155 37 

106 Репички червени 0.6 0.1 2.1 50 12 

107 Лук зелен 1.3 0.1 3.1 79 19 

108 Лук стар 1.4 0.3 8.8 188 45 

109 Лук праз 1.5 0.2 4.4 109 26 

110 Тиквички 0.5 0 3.0 58 14 

111 Сини патладжани 1.3 0.2 3.8 96 23 

112 Грах зелен консервиран 3.5 0.4 9.1 230 55 

113 Фасул зелен консервиран 1.1 0.2 3.5 88 21 

114 Домати червени 

консервирани 

0.6 0.2 3.8 84 20 

115 Гювеч зарзават 0.9 0.4 3.5 92 22 

116 Бамя консервирана 1.7 1.7 3.1 146 35 

117 Паприкаш консервиран 1.0 0.2 3.4 84 20 

118 Лютеница 3.6 10.0 10.2 628 150 

119 Кисело зеле 1.5 0.3 4.0 105 25 

120 Туршия 0.7 0.1 2.4 58 14 

121 Картофи пролетни 1.7 0.1 15.2 293 70 

122 Картофи летни 1.9 0.1 15.4 301 72 

123 Картофи есенни 1.9 0.1 15.4 301 72 

124 Картофи лагерувани 1.6 0.1 12.5 247 59 

125 Картофи сушени 6.6 0.3 75.6 1422 340 

126 Доматено пюре  4.1 0.5 14.3 335 80 

127 Червен пипер млян 12.0 10.4 45.6 1393 333 

128 Русенско варено 11.7 41.4 0 1812 433 
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N по 

ред 

Наименование на 

хранителните продукти 

Белтъци, 

г 

Мазнини 

г 
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к.кал. 

129 Свинско  в собствен сос 12.2 17.8 0 904 216 

130 Свинско  - винен кебап 13.6 25.4 0.3 1226 293 

131 Сърми със зеле - св. месо 9.5 12.5 6.8 766 183 

132 Телешко месо с грах 6.4 11.2 8.6 703 168 

133 Телешко  със зелен фасул 5.4 11.5 2.7 586 140 

134 Чопед порк 20.0 15.6 0 950 227 

135 Гулаш от телешко месо 24.1 10.4 0 820 196 

136 Пиперки пълнени с месо 6.1 11.7 3.5 619 148 

137 Месна консерва - средно 14.63 24.93 0 1221 291 

138 Зеленчуци пресни -средно 1.19 0.24 3.6 91 22 

139 Плодове пресни - средно 0.3 0.14 10.2 186 44 

140 Компот - средно 0.41 0.15 23.94 424 101 

141 Кифла със сирене 21,3 11.8 43.2 1566 374 

142 Кифла с мармалад 6,3 7.1 56.6 1335 324 

143 Кифла козуначена 8 12.5 52.6 1536 367 

144 Геврек яйчен 8.4 8.3 57.8 1459 349 

145 Пасти 4.5 8.3 57.8 1587 379 

146 Сладолед 2.3 4.5 22.6 602 144 

147 Кифла обикновена 7.7 8.9 56.6 1449 346 

148 Баница 7.1 17.4 46.2 1591 380 

149 Леща 23 1 57.9 1427 341 

150 Фъстъци 18 32.1 13.1 1783 426 

151 Понички 5.8 18 48.9 1639 392 

152 Боза 0.6 0.35 16 298 71 

153 Безалкохолни напитки 0 0 9.8 168 40 

154 Вафли 5.4 12 64.7 1669 399 

155 Ябълков сок 0.1 0 11.5 199 48 

156 Козунак 0.8 10 53.2 1315 314 

157 Реване 3.43 7.2 18.1 862 206 

Забележки: 

 1. Таблицата е съставена на основата на „Таблици за състава на българските хранителни 

продукти”, С., Мед. и физ., 1975, под ред. на акад. д-р Т. Ташев и ст. н. с. д-р Г. Шишков и на 

данни от ФАО/СЗО и НИГХ. 

 2. Таблицата да се използва за определяне на енергетичната стойност на храната, 

приготвяна в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и военните 

формирования. 

 3. За определяне на енергетичната стойност на хранителните продукти сумата от 

количествата на белтъците и въглехидратите се умножава по 4.1 к.кал и се прибавя към 

произведението от количеството на мазнините, умножено по 9.3 к.кал. 

 1 к.кал. = 4.184 к.дж. 
 Примерно изчисляване: -Търсим енергийна стойност на 45 гр. Сирене „Краве” ?. 

 1. За да намерим енергийната стойност на 100 гр. от този продукт, съгласно приложението, 

знаем, че [(16,9 + 1,4) х 4,1 +( 24, 7х 9,3)] =75,03+229,71 = 304,79 (305) к.кал. 

 2. От тук търсим енергийната стойност на 45 гр. Сирене "Краве". 

 В 100гр. - 305 к.кал, в 45 гр. - х!; 45х305 : 100 = 13729 : 100 = 137 к.кал. 
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Приложение 24 

 
 

 

ТАБЛИЦА 

 

за енергийните и веществените нормативи за балансирано хранене на военнослужещите и цивилните служители 

 

 

Химически състав Енергийни потребности Белтъци, г. Мазнини, г. Въглехидрати, г. 

групи к.кал. к.дж общо животин-

ски 

общо растителни животин-

ски 

общо захариди 

военнослужещи          

При учебно-бойната 

дейност 

3500-3900 14.64-16.32 125-135 68-75 120-135 60-67 24-27 460-500 115-125 

При полеви занятия 4200-4600 17.57-19.25 155-170 87-95 160-175 80-87 32-35 510-560 128-140 

При лагерни условия 

     - лете 

     - зиме 

 

3000-3300 

4200-4600 

 

12.55-13.81 

17.57-19.25 

 

105-115 

155-170 

 

60-65 

87-95 

 

105-112 

160-175 

 

52-58 

79-87 

 

21-23 

32-35 

 

390-430 

510-560 

 

98-108 

128-140 

При извършване на 

пеши преходи на 

местността 

- лете 

     - зиме 

 

6000-6600 

4200-4620 

 

25.10-27.61 

17.57-19.33 

 

220-242 

160-180 

 

123-135 

90-100 

 

235-258 

165-180 

 

117-129 

83-90 

 

47-52 

83-96 

 

710-782 

490-540 

 

178-195 

123-135 

Пилоти от реактивната 

авиация 

         

В дните на полета 3500-3600 14.64-15.06 135-140 80-85 130-135 65-68 26-27 425-435 106-109 

В дните без полети 3300 13.81 120 66 110 55 22 435 109 
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Приложение 25 

 
НОРМИ 

за полагащата се еднократна посуда на човек на ден при осигуряване на храна в сух 

вид по приложения 1, 2, 3 и 4  

 
Еднократна посуда на човек за ден: чаши за еднократна употреба – 3 бр., чинии 

пластмасови плитки  – до 6 бр., чинии пластмасови дълбоки – до 2 бр., купа пластмасова 0,4 

– 0,5 л. – 1 бр.,  вилица пластмасова – 3 бр., лъжица пластмасова – 2 бр., нож пластмасов – до 

3 бр., салфетки – 3 бр., бъркалка пластмасова – 2 бр., полиетиленово домакинско фолио.  

Стойност: до 1.35 лв. 

 

 
Приложение 26 

НОРМИ 

Препоръчителен състав на денонощната дажба от хранителни продукти за 

военнослужещи, участващи в учения и мисии извън територията на Република 

България 

 
Обща стойност на приложението – до 20.55 лева, в това число за: 

 1. Хранителни продукти и помощни материали: 

       Препоръчителен състав: хляб - 0,700 кг. (сухар хлебен – 0,450 кг.), хлебни и 

сладкарски изделия, готови рибни, месни и месо растителни консерви, вакуумирани месни 

полуфабрикати, млечни произведения, плодови и зеленчукови сокове (плодове и зеленчуци), 

кафе, чай, захар, подправки в индивидуални опаковки, ядки - разни, бонбони, 

мултивитамини, разтворими безалкохолни напитки, минерална вода, дъвка, сух спирт на 

таблетки, кибрит.  

          Обща стойност – до 15.80 лева. 

2. Еднократна посуда, салфетки и найлонов плик  на човек на ден: 

-чаша за еднократна употреба –3 бр. чиния пластмасова плитка до 3 бр.; 

-чиния пластмасова дълбока до 3 бр.; вилица пластмасова до 3 бр.; лъжица  пластмасова до 2 

бр.; салфетки до 3 бр.; салфетки мокри до 2 бр.; найлонов плик за събиране на битови 

отпадъци 1 бр. с разчет за 5 души.   

        Обща стойност – до 1.58 лева. 

 3. Средства за вакуумиране и опаковане на индивидуален пакет: 

 Обща стойност – до 3.16 лева. 
 * Индивидуални пакети на стойността на това приложение да се осигуряват само в 

случаите, когато това е национална отговорност. 

 

 

 

 

 

 

 
 


