
 

НАРЕДБА № ......................................... 202__ г. 

за изменение и допълнение на Наредба № Н-22/16.07.2010 г.  

за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане 

на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, 

които живеят при условията на свободно договаряне, издадена от 

министъра на отбраната 

(Обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. и доп., бр. 3, 20 и 76 от 2011 г., попр., бр. 80 

от 2011 г., изм. и доп., бр. 97 от 2012 г., бр. 80 от 2015 г., доп., бр. 97 от 2015 

г., изм., бр. 38 от 2016 г., изм. и доп., бр. 71 от 2016 г., доп., бр. 8 от 2017 г., 

изм. и доп., бр. 70 от 2017 г., бр. 36 от 2018 г., изм., бр. 53 от 2018 г., изм. и 

доп., бр. 43 от 2019 г., изм., бр. 81 от 2021 г.) 

 

 

§ 1. В чл. 27 се създава нова ал. 6: 

„(6) Слушателите по ал. 1, т. 5, заварени като наематели на жилища или 

жилищни помещения в общежитие от жилищния фонд на Министерството на 

отбраната, запазват за срока на обучението си съществуващото наемно 

правоотношение, в случай че семейството му не го е последвало в 

преместването му. Обстоятелствата по тази алинея се декларират в свободен 

текст пред Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".“ 

 

§ 2. Чл. 31, ал. 8 се изменя така: 

„(8) При настаняване в жилищните помещения в общежитията се прилагат 

следните максимални нормативи: 

1. за сам служител – едностайно жилищно помещение; 

2. за двучленно семейство - двустайно жилищно помещение или две 

едностайни жилищни помещения; 

3. за семейство с 3 и повече членове - тристайно жилищно помещение 

и по-голямо.“ 

 

§ 3. В чл. 36, ал. 2 думите „в новото населено място“ се заличават. 

 

§ 4. В чл. 37, ал. 1, т. 1 след думите „Приложение № 8“ се добавят „или 

Приложение № 8а, в случаите на чл. 36, ал. 2“. 

 

§ 5. В Приложение № 4 към чл. 32, ал. 1, т. 2 – Методика за определяне 

на дължимите консумативни и други разходи при ползването на жилищни 

помещения в общежития, се правят следните изменения: 



1. В изречение второ от т. 3 думите „за охрана,“ се заличават, а след 

думите „отговарящи на описанието за постоянни такива“ се поставя запетая и 

се добавя „с изключение на разходите за охрана.“. 

2. Т. 18 се изменя така: 

„18. Месечната авансова вноска за консумативни разходи е сума от месечните 

авансови вноски за всеки консумативен разход, по формулата 

МАВкр = ∑ МАВкрi +∑ МАВкрj + K х (∑ МАВкрi +∑ МАВкрj) = 

= МАВкрее + МАВкрте + МАВкрсв + МАВкрсв + ... + МАВкрi+ МАВкрj + 

K х (МАВкрее + МАВкрте + МАВкрсв + МАВкрсв + ... + МАВкрi+ МАВкрj) 

където: 

МАВкр — месечната авансова вноска за консумативни разходи; 

i — вид консумативен разход, разпределяни на база общ брой наематели; 

j — вид консумативен, разпределяни на база общ обем, в частност общ 

отопляем обем; 

МАВкрi — месечната авансова вноска за консумативен разход i; 

K — коефициент, равен на обявената от Националния статистически институт 

годишна инфлация за месеца, в който се определя месечната авансова вноска за 

консумативни разходи (МАВкр)“ 

 

§ 6. Приложение № 7 към чл. 35 се изменя така: 

„          Приложение № 7 

Към чл. 35 

 

Размери на компенсационните суми, които се изплащат на военнослужещите и 

цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне 

 

№ 

по 

ред 

Населени 

места 

Брой на членовете на семейството 

едно- 

членно 

(лв.) 

дву- 

членно 

(лв.) 

три- 

членно 

(лв.) 

четири- 

членно 

(лв.) 

пет- 

членно 

и по- 

вече 

(лв.) 

1. София 200 275 425 450 690 

2. 

Божурище, Горна 

Малина, Костинброд, 

Мусачево, Негушево, 

Долно Камарци 

150 250 260 275 300 



3. 

Пловдив, Варна, 

Бургас, Плевен, 

Велико Търново, 

Стара Загора, Русе, 

Благоевград 

150 175 300 325 400 

4. 

Асеновград, 

Щръклево, Свобода, 

Крумово, Труд, Граф 

Игнатиево, Ресен, 

Долна Митрополия 

120 170 250 275 300 

5. 

Останалите областни 

административни 

центрове, Карлово, 

Казанлък 

110 125 200 225 250 

6. 

Всички останали 

населени места и 

вилни зони 

70 75 85 100 125 

„ 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 октомври 2022 г. 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

ДИМИТЪР СТОЯНОВ 


