Проект!
НАРЕДБА №
за изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от 2011 г. за организацията и
дейността на военните клубове и представителните обекти на
Министерството на отбраната
(обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г., изм. и доп. бр. 18 от 2013 г., бр. 106 от 2014 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. организиране на мероприятия и инициативи, насочени към
военнослужещите и цивилните служители на Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската
армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава
на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично
представителство на Република България, в международни организации или в
други международни инициативи на и извън територията на страната, като
чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически
дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи,
семинари, конференции и др.;
2. Точка 3 се изменя така:
„3. организиране на школи, художествени състави, клубове по интереси и
други за нуждите на военнослужещите, цивилните служители от
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия, български граждани – военнослужещи и
цивилни служители в състава на многонационални формирования или които
заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в
международни организации или в други международни инициативи на и извън
територията на страната и членовете на техните семейства;
3. Създава се нова т. 9:

„9. oрганизиране и провеждане на служебни инициативи и мероприятия на
държавни учреждения и институции, осъществявани в изпълнение на държавна
политика;“
4. Досегашната т. 9 става т. 10.
§ 2. В чл. 3 се създават ал. 4 и ал. 5:
„(4) В обектите по ал. 1 се осъществява представителна и протоколна
дейност и могат да се провеждат мероприятия от държавни учреждения и
институции.
(5) В обектите по ал. 1 могат да се провеждат мероприятия от военнопатриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в
сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от
войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица
за осъществяване на общественополезна дейност.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думите „видовете въоръжени сили“ се поставя запетая и се
добавя „командира на Съвместното командване на специални операции“;
2. Точка 3 се изменя така:
„3. по инициатива на изпълнителния директор за провеждане на
мероприятия в изпълнение функциите на агенцията;“
3. В т. 5 думата „организации“ се заменя с „държавни учреждения,
институции, неправителствени организации“.
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Провеждането на мероприятия по чл. 4, т. 3 се извършва, ако са
включени в годишния план на агенцията, утвърден от изпълнителния
директор, и в месечните планове на военните клубове.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) За провеждане на мероприятия по чл. 4, т. 4, в срок до 5-о число на
месеца, предхождащ провеждането на мероприятието, се подава писмено

заявление до началника на съответния териториален отдел на агенцията, за
включване в предстоящия месечен план на съответния териториален отдел.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 4, т. 1 и 2“ се заменят с „чл. 4, т. 1, 2 и 3“.
2. В ал. 2 думите „чл. 4, т. 3, 4 и 5“ се заменят с „чл. 4, т. 4 и 5“.

§ 6. В чл. 7 думите „чл. 1, ал. 3, т. 1-5, 8 и 9“ се заменят с „чл. 1, ал. 3, т. 1-5 и
8-10.“
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст на чл. 8 става ал. 1 и в него се правят следните изменения:
а) в т. 1 в края на изречението се добавя „ и на Съвместното командване на
специални операции;“
б) точка 2 се изменя така:
„2. провеждане на мероприятия по чл. 1, ал. 3, т. 9 от представляващите
висши държавни институции – президент на Република България, министърпредседател, председател на Народно събрание;“
в) създават се т. 3 и т. 4:
„3. провеждане на мероприятия по чл. 1, ал. 3, т. 1 от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и
военни формирования от Българската армия;
4. провеждане на мероприятия по чл. 1, ал. 3, т. 8.“
2. Създават се ал. 2 и ал. 3:
„(2) Провеждането на мероприятия по чл. 8, ал. 1, т. 1, 2 и 4 е безвъзмезно въз
основа на писмен акт на министъра на отбраната.
(3) Провеждането на мероприятия по чл. 8, ал. 1, т. 3 е безвъзмезно при
наличие на предложение от ръководителите на административни звена от

Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната, както и по инициатива/предложение на командващия на
Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили,
командира на Съвместното командване на специалните операции и на
командирите/началниците на военни формирования от Българската армия и
решение на изпълнителния директор.“
§ 8. В чл. 9 думата „други“ се заменя с „държавни учреждения, институции,
ведомства, организации,“.
§ 9. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Провеждането на мероприятия в Централния военен клуб от
военнослужещи и цивилни служители в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската
армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава
на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично
представителство на Република България, в международни организации или в
други международни инициативи на и извън територията на страната, се заплаща
по преференциални цени, определени със заповед на изпълнителния директор на
агенцията.“
§ 10. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Въз основа на писмен акт министъра на отбраната провеждането на
мероприятия в резиденция "Лозенец" е безвъзмездно за:
1. организирани служебни инициативи на Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската
армия по предложение на заместник-министрите на отбраната, постоянния
секретар на отбраната, началника на отбраната и командващия на Съвместното
командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили и командира на
Съвместното командване на специалните операции,
2. провеждането на протоколни и представителни мероприятия в изпълнение
на държавната политика за представляващите висши държавни институции –
президент на Република България, министър-председател, председател на
Народно събрание.“
§ 11. В чл. 20, т. 1 и 2 се изменят така:

„1. военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската
армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава
на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично
представителство на Република България, в международни организации или в
други международни инициативи на и извън територията на страната и
членовете на техните семейства;
2. пенсионирани военнослужещи от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската
армия, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, и членовете
на техните семейства;“.
§ 12. В чл. 25, ал. 1 думите „чл. 4, т. 1 и 2“ се заменят с „чл. 4, т. 1, 2 и 3“.
§ 13. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „дирекция „Социална политика“ се заменят с „дирекция
„Социална политика и политика по военно-патриотичното възпитание“;
2. В т. 3 след думата „информация“ се добавя „чрез военните окръжия“;
3. Точки 4 и 5 се отменят.
§ 14. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 се отменя;
2. В ал. 3 думите „директора на дирекция "Военни клубове и военнопатриотично възпитание" се заменят с „директора на дирекцията от
Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, в чийто
ресор на управление са социалните кухни,“;
3. В ал. 4 думите „дирекция "Военни клубове и военно-патриотично
възпитание" се заменят с „дирекцията от Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“, в чийто ресор на управление са
социалните кухни,“.
§ 15. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. Социалните кухни към Министерството на отбраната се създават на
територията на населени места, в които агенцията има свои структури и при
наличието на финансови възможности за това.“
§ 16. В чл. 30 се създава т. 5:

„5. български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили
на Република България извън територията на страната.“
§ 17. В чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2 се изменят така:
„ 1. месечният им доход да е по-нисък от определената минимална работна
заплата за страната, което се доказва с официален документ, издаден от
Националния осигурителен институт – относно размера на пенсията или друг
официален документ, и декларация по образец, утвърден от изпълнителния
директор на агенцията за липса на допълнителни доходи по смисъла на § 1, ал. 1,
т. 9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, в т.ч.
от наеми, лихви, възнаграждения;
2. да са с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, удостоверено
от експертно решение на ТЕЛК, и да не са в съжителство с други лица, способни
да се грижат за тях, като последното обстоятелство се удостоверява с декларация
по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията. Месечният доход
на тези лица следва да е по-нисък от размера на определената минималната
работна заплата за страната, увеличен с коефициент 1,2 което се доказва с
официален документ, издаден от Националния осигурителен институт – относно
размера на пенсията или друг официален документ, и декларацията по т. 1.“
§ 18. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 36 става ал. 1 и в нея думата „пенсионирани“ се
заличава.
2. В т. 5 думите „съпрузи/съпруги на лицата по т. 1 - 4“ се заменят с
„придружаващи лицата по т. 1 – 4 съпрузи/съпруги“.
1. Създава се ал. 2:
„(2) Организацията и дейността на домовете за пенсионирани
военнослужещи, ветерани от войните и военноинвалиди се уреждат с правила,
утвърдени от изпълнителния директор на агенцията.“.
§ 19. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. Право да бъдат настанени в домовете имат лицата по чл. 36, които са
в добро психическо състояние и за чиито грижи не се изисква специализирано
медицинско обслужване и чужда помощ.“

§ 20. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За настаняване в домовете се подава заявление по образец от лицата по
чл. 36 до изпълнителния директор на агенцията.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст думата „постъпване“ се заменя с „настаняване“;
б) в т. 3 след думата „ТЕЛК“ се добавя „или НЕЛК“;
в) създава се т. 12:
„12. удостоверение за семейно положение или удостоверение за настоящ
адрес за лицата по чл. 36, т. 5.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Председателят на комисията по чл. 39, ал. 1 по служебен ред изисква от
НОИ и от общинската администрация документите по ал. 2, т. 2а и т. 12“.
§ 22. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „краткосрочен отдих –„ се добавя „за 3 дни,“;
2. Създава се ал. 3:
„(3) Председателят на комисията по чл. 39, ал. 1 по служебен ред изисква от
НОИ документите по ал. 2, т. 2а“.
§ 23. В чл. 45 думите „Общинския съвет на гр. Троян“ се заменят със
„съответния общински съвет по местонахождението на дома.“.
§ 24. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „чл. 36, т. 1 – 4“ се заменят с „чл. 36, т. 1-5“;
2. В ал. 3 думите „чл. 36, т. 5 и 6“ се заменят с „чл. 36, т. 6“.
§ 25. В „Допълнителна разпоредба“ § 1 се изменя така:
„§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Членове на семейство" са съпруг, съпруга и деца, ако не са встъпили в
брак. За членове на семейство се считат и лицата, живеещи във фактическо
съпружеско съжителство с военнослужещия или цивилния служител, ако
имат еднакъв постоянен или настоящ адрес, което се удостоверява с лична
карта или съответно с удостоверение за настоящ адрес. Справката за
настоящ адрес се извършва по служебен път от агенцията.
2. "Деца" са родените от брака/фактическото съпружеско съжителство на
военнослужещия или цивилния служител лица; осиновените от
военнослужещия или цивилния служител лица; децата на единия от
съпрузите/живеещите във фактическо съпружеско съжителство, които
живеят в едно домакинство, което се удостоверява с удостоверение за
постоянен или настоящ адрес, до навършването на 18 години, а ако
продължават образованието си (редовна форма на обучение) - до 26
години, което се удостоверява с акта за раждане/личната карта на детето и
удостоверение/уверение от учебното заведение; за начало на срока на
обучение във висше училище се счита датата на записване в него. В
случай, че са лица с определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на
сто или с трайно намалена работоспособност - независимо от възрастта им,
което се удостоверява с акта за раждане/личната карта на лицето и с
решение на ТЕЛК/НЕЛК. Справката за настоящ адрес се извършва по
служебен път от агенцията.
3. „Други лица“ са външни лица за Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската
армия и българските граждани – военнослужещи и цивилни служители в
състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в
задгранично представителство на Република България, в международни
организации или в други международни инициативи на и извън
територията на страната.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 26. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен
вестник“.

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

