54 на МС от 1.04.2010 г. за приемане на
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за
определяне на структури на пряко подчинение на министъра на
отбраната
Обн., ДВ, бр. 27 от 9.04.2010 г., в сила от 25.05.2010 г., изм. и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г.,
в сила от 1.07.2011 г., изм., бр. 104 от 27.12.2011 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 50 от
3.07.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 92 от 23.11.2012 г., в сила от
23.11.2012 г., бр. 8 от 28.01.2014 г., в сила от 1.02.2014 г., бр. 55 от 4.07.2014 г., в
сила от 4.07.2014 г., бр. 76 от 12.09.2014 г., в сила от 12.09.2014 г., бр. 14 от
20.02.2015 г., в сила от 20.02.2015 г., бр. 37 от 22.05.2015 г., в сила от 1.07.2015 г.,
изм., бр. 94 от 4.12.2015 г., в сила от 1.12.2015 г., изм. и доп., бр. 42 от 3.06.2016, в
сила от 1.06.2016 г., бр. 54 от 15.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., изм., бр. 58 от
26.07.2016 г., в сила от 26.07.2016 г., бр. 96 от 2.12.2016 г., в сила от 1.02.2017 г.,
доп., бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г., изм. и доп., бр. 49 от 12.06.2018
г., в сила от 12.06.2018 г., бр. 56 от 6.07.2018 г., в сила от 6.07.2018 г., бр. 106 от
21.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., доп., бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 1.01.2020
г., изм. и доп., бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 1.02.2020 г., бр. 86 от 6.10.2020 г., в
сила от 8.08.2020 г., бр. 67 от 13.08.2021 г., в сила от 1.09.2021 г., изм., бр. 29 от
12.04.2022 г., в сила от 12.04.2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Приема Устройствен правилник на Министерството на отбраната.
Чл. 2. (1) Преобразува Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на
отбраната" в Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" със
седалище София, ул. Цар Освободител 7.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.) Изпълнителна агенция "Военни
клубове и военно-почивно дело" е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра
на отбраната за:
1. осъществяване на военно-патриотично възпитание, социална, информационна и
културно-художествена дейност във военните клубове в страната;
2. осигуряване на отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители
от Министерството на отбраната, от структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и от Българската армия чрез организиране и изпълнение на групови и
индивидуални почивки във военно-почивните домове и хотелите, управлявани от
агенцията, и чрез организиране и изпълнение на обмена на почиващи по линия на
международното сътрудничество в рамките на "CLIMS" или въз основа на международен
договор за безвалутен обмен;
3. осъществяване на туристическа и туроператорска дейност;
4. (отм. – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.);
5. управление на военно-почивните домове, хотелите, военните клубове и други имоти,
предоставени на агенцията за изпълнение на функциите й;
6. (нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) настаняване под наем на
военнослужещи и цивилни служители в имоти от жилищния фонд на Министерството на
отбраната, организиране на управлението, експлоатацията и разпореждането с имотите
от фонда и на движимите вещи в тях;

7. (нова – ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 1.02.2020 г.) организиране, методическо
подпомагане и контрол на дейността на държавните детски градини към Министерството
на отбраната.
(3) Дейността, архивът, както и правата и задълженията по договорите, сключени във връзка с
дейността на Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на
отбраната", се поемат:
1. от Министерството на отбраната - по отношение на управлението на жилищния фонд
на министерството, осъществяването на връзките със синдикалните организации във
въоръжените сили и с военно-патриотичните съюзи и организации, осъществяването на
дейността по социалната адаптация на личния състав, освободен от военна служба,
координирането и осъществяването на дейностите по подпомагане на военнослужещите,
цивилните служители, военноинвалидите, военнопострадалите и пенсионираните
военнослужещи и организацията за осъществяване на спортната дейност;
2. от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - по отношение на
управлението на военните клубове, почивните бази, хотелите, детските градини,
домовете за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди, социалните
кухни, осъществяването на културно-възпитателна и военно-патриотична дейност и
производството и разпространението на телевизионна продукция на Министерството на
отбраната и Българската армия.
(4) Киноархивът, наличната кинотехника, телекино, монтажната станция и резервните части да се
предадат от Националния военноисторически музей на Изпълнителна агенция "Военни
клубове и военно-почивно дело" за съхранение и ползване.
Чл. 3. Приема Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Военни клубове
военно-почивно дело".
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Чл. 4. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г., отм., бр. 8 от 2014 г., в
сила от 1.02.2014 г.).
Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.) Институтът по отбрана
"Професор Цветан Лазаров" е юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията
към министъра на отбраната със седалище София, бул. Цветан Лазаров 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г., изм. и доп., бр. 8 от 2014 г., в сила от
1.02.2014 г.) Институтът по отбрана "Професор Цветан Лазаров" е второстепенен
разпоредител с бюджет към министъра на отбраната за:
1. научноизследователска, научно-приложна и опитно-конструкторска работа в областта
на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества;
2. подпомагане анализа на състоянието на въоръжението, системите С4I, военната техника и
военнотехническите имущества и изготвяне на перспективни прогнози за развитието им;
3. подпомагане на интегрираните проектни екипи с участие в подготовката, научното
съпровождане и цялостното изпълнение на програми и проекти в интерес на отбраната;
4. осигуряване с научно-техническа експертиза на дейностите по проектиране и изграждане на
интегрирани комуникационно-информационни системи за управление на страната и
въоръжените сили;
5. подпомагане и осигуряване с научно-техническа експертиза дейността на Съвета по
въоръженията и на Съвета по отбранителни способности;
6. изготвяне на тактико-техническите задания, техническите спецификации и експертизи,
програмите и методиките за изпитвания, както и на стандартизационни и други
документи, свързани с аквизицията на отбранителни продукти;

7. извършване на лабораторни, функционални, приемни и полигонни изпитвания на
въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества,
изготвяне на протоколи за техните резултати, експертни оценки, анализи и
предложения;
8. осъществяване методическо ръководство на дейността на Централния артилерийски технически
изпитателен полигон;
9. контрол на качеството и сертифициране на военна и специална продукция, имущества и
други продукти, както и на системи за управление на качеството в съответствие със
стандартите и съюзните публикации на НАТО и Европейския съюз;
10. разработване, проверка, съхраняване и актуализиране на военнотехнически стандарти и
документация за въоръжения, военна техника и имущества;
11. метрологичен контрол, калибриране и проверка на средства за измерване;
12. сътрудничество в областта на научноприложните изследвания и технологии, изпитванията и
сертификацията на въоръжение, техника и имущества в рамките на НАТО, Европейския
съюз и на двустранна основа;
13. изпълнение на дейности по осигуряване на авиационна безопасност и летателна годност
на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства собственост на Министерството на вътрешните работи;
14. изпълнение на дейности по регистрацията и водене на Регистъра на военните
въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на
Министерството на вътрешните работи;
15. извършване на военноикономически анализи на въоръженията, техниката и системите на
въоръжените сили;
16. планиране и организиране процесите по приемане и прилагане на стандартизационните
документи на НАТО и развитието на съответната информационна система;
17. (нова – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г., изм., бр. 54 от 2016 г., в сила от
1.07.2016 г.) подпомагане защитата и използването на интелектуалната и
индустриалната собственост на Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които са юридически лица
на бюджетна издръжка към министъра на отбраната;
18. (нова – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.) изпълнение на дейностите по чл. 24,
ал. 3 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г., бр. 29 от 2022 г. , в сила от
12.04.2022 г.) Дейностите по ал. 2 се изпълняват на основание на заповеди, планове,
указания и други документи и с методическата помощ на дирекция "Политика по
въоръженията" на Министерството на отбраната.
(4) (Доп. – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г., бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017
г.) Министърът на отбраната издава Правилник за устройството и дейността на Института
по отбрана "Професор Цветан Лазаров" и назначава неговия директор. Директорът на
института е хабилитирано лице или притежаващо образователна и научна степен
"доктор".
(5) Дейностите по ал. 2 за нуждите на външни за Министерството на отбраната, за структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и за Българската армия юридически и
физически лица се осъществяват срещу заплащане.
(6) (Доп. – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.) Дейността, архивът, както и правата и
задълженията по договорите, сключени във връзка с изпълнението на дейностите по ал.

2, т. 7, 8 и 10, преминават от реорганизираните административни структури на
Министерството на отбраната в Института по отбрана "Професор Цветан Лазаров".
Издадените сертификати и други документи за проверка и оценка на съответствията
запазват валидността си.
Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2012 г., в сила от 23.11.2012 г., отм., бр. 8 от 2014 г., в сила от
1.02.2014 г.).
Чл. 5б. (Нов – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.) (1) Създава се Информационен
център на Министерството на отбраната, наричан по-нататък "Центъра", като юридическо
лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на отбраната със седалище
София 1080, ул. Г. С. Раковски 106.
(2) Центърът е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната за:
1. (изм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) осъществяване на
информационната политика на Министерството на отбраната чрез възможностите на
военните печатни, аудио-визуални и електронни средства за масова комуникация;
2. изработване на информационни продукти в изпълнение на комуникационните кампании на
Министерството на отбраната;
3. осигуряване дейността на Военния телевизионен канал за информация на личния състав на
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия, членовете на техните семейства, военнослужещите,
които участват в международни операции и мисии извън територията на страната,
военнослужещите от резерва и кандидатите за служба във въоръжените сили;
4. съхраняване и архивиране на произведените информационни продукти,
дигитализиране на филмовия фонд на Министерството на отбраната;

както
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5. производство и разпространение на телевизионна и друга аудио-визуална продукция, в
т.ч. на документални и военноучебни филми за нуждите на Министерството на
отбраната, въоръжените сили и обществеността;
6. (доп. – ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) осъществяване на ежедневен
мониторинг на националните и регионалните електронни и печатни медии, по теми,
които са свързани с отбраната и сигурността;
7. подготвяне на ежедневен информационен бюлетин (преглед на печата) за нуждите на
министъра на отбраната, заместник-министрите на отбраната, постоянния секретар на
отбраната и началника на отбраната;
8. (изм. и доп. – ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм., бр. 29 от 2022 г. , в
сила от 12.04.2022 г.) ежедневен преглед на електронните медии и своевременно
информиране на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" на Министерството на
отбраната за настъпили значими медийни събития по теми, които са свързани с
отбраната и сигурността;
9. създаване и поддържане на информационен архив въз основа на ежедневно
извършвания мониторинг на електронните медии и подготвяния информационен бюлетин
(прегледа на печата);
10. (отм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.);
11. (изм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) подготвяне и организиране
издаването на в. "Българска армия";
12. (изм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) подготвяне и организиране на
електронен сайт с новини и други публикации по теми, които са свързани с отбраната и
сигурността на страната;

13. (нова – ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) разработване на План за действие
на военните медии в условията на кризисни ситуации, предизвикани от бедствия,
аварии или терористични действия;
14. (нова – ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) участие с други структури от
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия в разработването на мерки за противодействие на
хибридни атаки.
(3) Министърът на отбраната издава Правилник за устройството и дейността на Центъра и
назначава неговия директор.
(4) Предоставя на Центъра движимото имущество, ползвано от реорганизираните
административни структури на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно
дело", което е необходимо за изпълнение на функциите му.
(5) Дейността, архивът, както и правата и задълженията по договорите, сключени във връзка с
изпълнението на дейностите по ал. 2, преминават от реорганизираните административни
структури на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" към
Центъра.
Чл. 6. (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.) Националният военноисторически
музей - София, е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджет към
министъра на отбраната, със седалище София, ул. Черковна 92, и с филиали
Военноморският музей - Варна, Парк-музеят на бойната дружба - 1444 г. - Варна, и
Музеят на авиацията - Крумово.
Чл. 7. Предоставят се за управление:
1. на Министерството на отбраната за изпълнение на функциите му държавни имоти от
служба "Военна полиция" - София, и от реорганизираните Изпълнителна агенция
"Социални дейности на Министерството на отбраната" и Институт по отбрана, посочени в
приложение
1;
2. на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" за изпълнение на
функциите й държавни имоти от реорганизираната Изпълнителна агенция "Социални
дейности на Министерството на отбраната", посочени в приложение
2;
3. (доп. – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.) на Института по отбрана "Професор
Цветан Лазаров" за изпълнение на функциите му държавни имоти, посочени в
приложение
3;
4. на Националния военноисторически музей - София, за изпълнение на функциите му
държавни имоти, посочени в приложение
4;
5. на служба "Военна полиция" - София, за изпълнение на функциите й държавни имоти,
посочени в приложение
5;
6. (нова – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.) на Информационния център на
Министерството на отбраната за изпълнение на функциите му държавен имот, посочен в
приложение
5а.
Чл. 8. (Доп. – ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 1.07.2016 г., изм., бр. 86 от 2020 г., в сила от
8.08.2020 г., бр. 29 от 2022 г. , в сила от 12.04.2022 г.) Общата численост на
персонала в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, създадени
със закон или с акт на Министерския съвет, които не са част от въоръжените сили по чл.
50, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, е
посочена в приложение
6.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Отменят се:
1. Постановление
162 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на отбраната и за създаване на изпълнителни агенции към
министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 72 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 98 и 112 от 1999 г.,
бр. 6, 39 и 56 от 2000 г., бр. 18, 22, 24, 25, 64 и 87 от 2001 г., бр. 9, 68 и 117 от 2002 г.,
бр. 75 от 2003 г., бр. 9 и 100 от 2004 г., бр. 51 и 103 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 30
от 2007 г., бр. 11, 34, 44, 65 и 83 от 2008 г. и бр. 16 и 57 от 2009 г.).
2. Устройственият правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление
140
на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 44 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2009
г. и бр. 25 от 2010 г.).
3. Устройственият правилник на Изпълнителната агенция "Социални дейности на
Министерството на отбраната", приет с Постановление
265 на Министерския съвет от
1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2000 г., бр. 25 и 87 от 2001 г.,
бр. 68 и 117 от 2002 г., бр. 9 и 100 от 2004 г., бр. 30 от 2007 г., бр. 65 и 83 от 2008 г. и
бр. 16 от 2009 г.).
§ 2. В Постановление
140 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на отбраната (ДВ, бр. 44 от 2009 г.) § 2 и 3 от преходните
и заключителните разпоредби се отменят.
§ 3. В § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление
167 на
Министерския съвет от 2008 г. за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на отбраната (обн., ДВ, бр. 65 от 2008 г.; изм., бр. 83 от 2008 г.) т. 35
се отменя.
§ 4. (1) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от реорганизираните
организационни структури и административни звена на Министерството на отбраната и
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се уреждат в съответствие
с чл. 123 от Кодекса на труда, а в случаите на намаляване числеността на персонала - в
съответствие с чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
(2) Служебните правоотношения на
държавните
служители
от
реорганизираните
организационни структури и административни звена на Министерството на отбраната и
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се уреждат в съответствие
с чл. 87а от Закона за държавния служител, а в случаите на съкращаване на длъжности
- в съответствие с чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител.
(3) Правоотношенията с военнослужещите от реорганизираните организационни структури и
административни звена на Министерството на отбраната и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната се уреждат в съответствие с разпоредбите на
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 5. Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват в рамките на
бюджета на Министерството на отбраната за съответната година.
§ 6. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната.
§ 7. Постановлението влиза в сила в 45-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
————————————————————————————————
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Постановление

135 на Министерския съвет от 12 май 2011 г.

за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната

(ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г.)
.......................................................................
§ 6. Дейността и архивът във връзка с изпълнението на дейностите по библиотечно
обслужване, техническо обслужване на информационното, телекомуникационното и
размножителното оборудване за нуждите на административните звена от Министерството
на отбраната преминават от реорганизираните административни структури на
Министерството на отбраната в Комендантство - МО.
§ 7. Дейността и архивът във връзка с изпълнението на дейностите по разработване и
проверка на военнотехнически стандарти и документация за въоръжения, военна
техника и имущества, по планиране и организиране на процесите по приемане и
прилагане на стандартизационните документи на НАТО и развитието на съответната
информационна система преминават от реорганизираните административни структури на
Министерството на отбраната в Института по отбрана.
§ 8. Дейността и архивът във връзка с изпълнението на дейностите по проектиране и
изграждане на Интегрираната комуникационно-информационна система за управление
на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение и
положение на война преминават от реорганизираните административни структури на
Института по отбрана в Стационарната комуникационна и информационна система.
§ 9. Дейността и архивът във връзка с изпълнението на дейностите по административното
обслужване на управлението и охраната на имотите на Министерството на отбраната,
отговорността за експлоатацията на жилищния фонд, провеждането на геодезическите
измервания и заснемания, създаването и поддържането на специализирани карти
преминават от реорганизираните административни структури на Министерството на
отбраната в Централното военно окръжие.
§ 10. (1) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от реорганизираните
организационни структури и административни звена на Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се
уреждат в съответствие с чл. 123 от Кодекса на труда, а в случаите на намаляване
числеността на персонала - в съответствие с чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
(2) Служебните правоотношения на
държавните
служители
от
реорганизираните
организационни структури и административни звена на Министерството на отбраната и
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се уреждат в съответствие
с чл. 87а от Закона за държавния служител, а в случаите на съкращаване на длъжности
- в съответствие с чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител.
(3) Правоотношенията с военнослужещите от реорганизираните организационни структури и
административни звена на Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се уреждат в съответствие
с разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 11. Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват в рамките на
бюджета на Министерството на отбраната за съответната година.
.......................................................................
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Постановление

360 на Министерския съвет от 22 декември 2011 г. за

изменение и допълнение на Постановление

333 на Министерския съвет от 2010 г.

за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България
(ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 27.12.2011 г.)

§ 3. В приложение № 6 към чл. 8 от Постановление
54 на Министерския съвет от 2010 г.
за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне
на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 27 от 2010
г.; изм. и доп., бр. 39 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
........................................................................
§ 4. (1) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от реорганизираните
организационни структури и административни звена на структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската армия се уреждат в съответствие с чл. 123 от
Кодекса на труда, а в случаите на намаляване числеността на персонала - в
съответствие с чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
(2) Правоотношенията с военнослужещите от реорганизираните организационни структури и
административни звена на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия се уреждат в съответствие с разпоредбите на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
§ 5. Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват в рамките на
бюджета на Министерството на отбраната за съответната година.
§ 6. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната.
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с
изключение на § 3, който влиза в сила от 1 юли 2012 г.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Постановление

126 на Министерския съвет от 25 юни 2012 г. за

изменение и допълнение на Постановление

333 на Министерския съвет от 2010 г.

за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България
(ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.)
........................................................................
§ 4. Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват в рамките на
бюджета на Министерството на отбраната за съответната година.
§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната.
........................................................................
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Постановление

291 на Министерския съвет от 16 ноември 2012 г.

за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(ДВ, бр. 92 от 2012 г., в сила от 23.11.2012 г.)
§ 6. Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват в рамките на
бюджета на Министерството на отбраната за съответната година.
§ 7. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната.
........................................................................
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Постановление

178 на Министерския съвет от 27 юни 2014 г.

за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 4.07.2014 г.)
§ 3. В двумесечен срок от влизането в сила на постановлението ръководителите на
ведомствата, в чието управление е имотът по § 1, т. 1 и 3, да извършат фактическото
обособяване на предоставените им части от имота и сградата.
........................................................................................................................
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Постановление

280 на Министерския съвет от 4 септември 2014 г.

за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г.)
§ 5. (1) Дейността, архивът, както и правата и задълженията по договорите, сключени от
Военна академия "Г. С. Раковски" във връзка с дейността на Центъра за изследване,
изграждане и развитие на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране
при бедствия, се поемат от Министерството на отбраната.
(2) Предоставя на Министерството на отбраната движимото имущество, ползвано от
реорганизираната структура на Военна академия "Г. С. Раковски", което е необходимо
за изпълнение функциите на Българския център за осигуряване на Центъра за
изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на
кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE).
§ 6. (1) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от реорганизираната
структура на Военна академия "Г. С. Раковски" се уреждат в съответствие с чл. 123 от
Кодекса на труда, а в случаите на намаляване числеността на персонала – в
съответствие с чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
(2) Правоотношенията с военнослужещите от реорганизираната структура на Военна академия "Г.
С. Раковски" се уреждат в съответствие с разпоредбите на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.
§ 7. За осигуряване на комплексен подход при изпълнение на функциите на Българския
център за осигуряване на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на
способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE)
могат да бъдат привличани за участие експерти от други структури на държавната
администрация, Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална
сигурност" при условията и по реда на действащото законодателство, както и
чуждестранни експерти.
.......................................................................
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

123 на Министерския съвет от 15 май 2015 г.

за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.)
.......................................................................
§ 6. (1) Дейността, архивът, правата и задълженията по договорите, сключени във връзка
с дейността по настаняването под наем, управлението и експлоатацията на жилищния
фонд на Министерството на отбраната и на движимите вещи в него преминават от
реорганизираните административни звена на Министерството на отбраната в
Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".

(2) Предоставя на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
движимите вещи, необходими за изпълнение на функциите по организиране на
настаняването под наем, управлението и експлоатацията на жилищния фонд на
Министерството на отбраната.
§ 7. (1) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от реорганизираните
организационни структури и административни звена на Министерството на отбраната и
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се уреждат в съответствие
с чл. 123 от Кодекса на труда, а в случаите на намаляване числеността на персонала –
в съответствие с чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
(2) Служебните правоотношения на
държавните
служители
от
реорганизираните
организационни структури и административни звена на Министерството на отбраната и
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се уреждат в съответствие
с чл. 87а от Закона за държавния служител, а в случаите на съкращаване на длъжности
– в съответствие с чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител.
(3) Правоотношенията с военнослужещите от реорганизираните организационни структури и
административни звена на Министерството на отбраната и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната се уреждат в съответствие с разпоредбите на
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
.......................................................................
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Постановление

94 на Министерски съвет от 5 юни 2018 г. за изменение

на Устройствения правилник на Министерството на отбраната и за определяне
на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната,
приет с Постановление

54 на Министерския съвет от 2010 г.

(ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 12.06.2018 г.)
§ 3. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението ръководителите на
ведомствата, в чието управление е имотът по § 1 и § 2, т. 1, да извършат фактическото
му предаване.
.......................................................................
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Постановление

312 на Министерския съвет от 19 декември 2018 г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната
(ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.)
.......................................................................
§ 32. За заемане по служебно правоотношение при условията и по реда на § 36 от
преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.) се определят длъжностите, които
се изпълняват по трудово правоотношение в Министерството на отбраната, които
осъществяват функции по:
1.
администриране,
управление
и
контрол
на
функционирането
на
административно-информационна система (АИС) "Документооборот"; осигуряване и
поддръжка на необходимата техническа структура за създаването и съхраняването на
резервни копия за системата, поддържане и управление на платформите, които

осигуряват работата на АИС "Документооборот" и домейн "МОD.BG";
2. осъществяване на сроковия контрол по изпълнението на резолюциите и решенията на
министъра на отбраната, началника на политическия кабинет, началника на отбраната,
заместник-министрите, заместник-началниците на отбраната и постоянния секретар на
отбраната, чрез анализ на движението на преписките, както и подготовка на писма,
справки и становища за неизпълнените в срок задачи, свързани с контрола на
изпълнение на решенията.
§ 33. За заемане по служебно правоотношение при условията и по реда на § 36 от
преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.) се определят длъжностите, които
се изпълняват по трудово правоотношение в Информационния център на Министерството
на отбраната по чл. 5б от Постановление
54 на Министерския съвет от 2010 г. за
приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне
на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, които осъществяват
функции по:
1. планиране, организиране, координиране, изготвяне и съставяне на телевизионна и
друга аудио-визуална продукция;
2. спомагане, изготвяне и съставяне на материали за програмата и емисиите на Военния
телевизионен канал (ВТК) според зададен ресор;
3. заснемане на студийна, извънстудийна телевизионна, филмова и рекламна продукция;
4. производството, видеозапис и ефирното излъчване на програмите, произвеждани в студията
на ВТК;
5. изготвяне, съставяне, координиране и илюстриране на вестникарски блок във вестник
"Българска армия" според зададен ресор;
6. архивиране, съхраняване, реставриране, копиране и поставяне на сигнатурни номера на всички
филми, материали и предавания, изработени и постъпили за излъчване по ВТК.
§ 34. (1) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от реорганизираните
административни звена на Министерството на отбраната и структури на пряко
подчинение на министъра на отбраната се уреждат в съответствие с чл. 123 от Кодекса
на труда.
(2) Служебните правоотношения на
държавните
служители
от
реорганизираните
административни звена на Министерството на отбраната и структури на пряко
подчинение на министъра на отбраната в случаите на съкращаване на длъжности се
уреждат в съответствие с чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител.
(3) Правоотношенията с военнослужещите от реорганизираните административни звена на
Министерството на отбраната и структури на пряко подчинение на министъра на
отбраната се уреждат в съответствие с разпоредбите на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.
§ 35. Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват в рамките на
бюджета на Министерството на отбраната за съответната година.
.......................................................................
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Постановление

11 на Министерския съвет от 27 януари 2020 г. за

изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната
(ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 1.02.2020 г.)

..................................................................................................
§ 14. (1) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от реорганизираните
административни звена на Министерството на отбраната се уреждат в съответствие с чл.
123 от Кодекса на труда.
(2) Служебните правоотношения на
държавните
служители
от
реорганизираните
административни звена на Министерството на отбраната в случаите на съкращаване на
длъжности се уреждат в съответствие с чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния
служител.
(3) Правоотношенията с военнослужещите от реорганизираните административни звена на
Министерството на отбраната се уреждат в съответствие с разпоредбите на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България.
..................................................................................................
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Постановление

274 на Министерския съвет от 1 октомври 2020 г.

за изменение и допълнение на Постановление

382 на Министерския съвет

от 2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.
(ДВ, бр. 86 от 2020 г., в сила от 8.08.2020 г.)
..................................................................................................
§ 3. Постановлението влиза в сила от 8 август 2020 г. с изключение на § 1, т. 2 и § 2, т. 2,
които влизат в сила от 1 декември 2020 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Постановление

44 на Министерския съвет от 6 април 2022 г. за

изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(ДВ, бр. 29 от 2022 г., в сила от 12.04.2022 г.)
§ 3. Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват в рамките на
бюджета на Министерството на отбраната за съответната година.
.................................................................................................
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с
изключение на § 1, който влиза в сила от 1 юли 2022 г.
Приложение

1

към чл. 7, т. 1
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.,
в сила от 1.07.2011 г.,
бр. 8 от 2014 г.,
в сила от 1.02.2014 г.,
доп., бр. 14 от 2015 г.,
в сила от 20.02.2015 г.,
изм. и доп., бр. 37 от 2015 г.,

в сила от 1.07.2015 г.,
изм., бр. 42 от 2016 г.,
в сила от 1.06.2016 г.,
доп., бр. 9 от 2020 г.,
в сила от 1.02.2020 г.)
Държавни имоти, предоставени на Министерството на отбраната
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(Отм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
(Отм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
(Отм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
(Отм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
(Отм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
(Отм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
(Отм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
(Отм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
(Изм. – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.) Част от сграда
6 (хотел) в Спортен комплекс "Червено знаме", представляваща ниско тяло
със застроена площ 266 кв. м, и съответните идеални части от общите части
на сградата.
10. (Отм. – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.).
11. (Отм. – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.).
12. Имот в София, ул. "Йоаким Кърчовски" - специален терен в кв. 100А.
13. Складов район - с. Минерални бани, област Хасково.
14. Поземлен имот
000161 в землището на с. Марково, община "Родопи",
област Пловдив.
15. Сграда
22-С в терен със специално предназначение - София, бул.
"Цариградско шосе"
111.
16. Имот във Варна, ж. к. "Владислав Варненчик" - УПИ I, на промишлена
зона "Планова" по плана на гр. Варна.
17. Имот в София, ж. к. "Обеля", ул. 24-а
26.
18. Имот - незавършено строителство, в София, район "Овча купел", УПИ
II от кв. 517.
19. Имот - кухня-ресторант, в София, район "Овча купел", УПИ II от кв.
517.
20. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г.).
21. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г.).
22. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г.).
23. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г.).
24. Строеж, прилежащ към ЦДГ "Здравец" - Велико Търново, ул. "Стара
планина
22.
25. (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.) Сгради
1,
2, 3, 13 и 18 и терен със специално предназначение с площ 34 750 кв. м,
намиращи се в София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, местността Къро.
26. (Отм. – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.).
27. (Отм. – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.).
28. Поземлен имот пл.
1560 - Гребна база "Панчарево", - с. Панчарево,
местността "Панчаревско езеро".
29. (Отм. – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.).
30. Имот в София, бул. "Подп. Калитин"
21, УПИ VI от кв. 50в по плана
на София.
31. Имот в София, бул. "Ген. Столетов"
23А, УПИ Х от кв. 50 по плана
на София.
32. (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.) Поземлен имот
с идентификатор 56722.652.442 – Плевен, бул. Георги Кочев 4.
33. (Отм. – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.).
34. Обособена част от военно-почивен комплекс "Север" - Варна поземлен имот
2271, Варна, район "Приморски", местността "Манастирски
рид".
35. Ваканционно селище "Обзор" с идентификатор 53045.232.107 в
землището на Обзор, община Несебър.
36. (Отм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
37. (Отм. – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.).

38. Почивен дом - с. Сапарево, община Сапарева баня, област Кюстендил.
39. (Отм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
40. Имот в Калофер, Бракаловата къща.
41. Имот в Айтос, ул. "Цар Освободител"
17.
42. Имот в Нова Загора, ул. "Патриарх Евтимий"
79.
43. (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г.)
Военно-почивен дом - Витоша, природен парк Витоша.
44. (Нова – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.) Поземлен
имот с идентификатор 07079.501.361, с административен адрес – Бургас,
ул. Стефан Стамболов 79.
45. (Нова – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г., отм.,
бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
46. (Нова – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г., отм.,
бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
47. (Нова – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г., отм.,
бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
48. (Нова – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г., отм.,
бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
49. (Нова – ДВ, бр. 14 от 2015 г., в сила от 20.02.2015 г.) Първият
етаж от сграда
6, попадаща в терен със специално предназначение в София,
бул. Асен Йорданов, местността Къро.
50. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Закрити
тенискортове и хотелски комплекс (в строеж) с административен адрес – Варна,
местността Салтаната (Горчивата чешма).
51. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Гарнизонен
военен клуб – Нова Загора, ул. Васил Левски 66.
52. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Гарнизонен
военен клуб – Момчилград, ул. Стара планина 4.
53. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Гарнизонен
военен клуб – Средец, ул. Димитър Благоев 16, бл. 21.
54. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Гарнизонен
военен клуб – Елхово, пл. Христо Ботев 10.
55. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г., отм.,
бр. 42 от 2016 г., в сила от 1.06.2016 г.).
56. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Гарнизонен
военен клуб – Сливница, ул. Паисий Хилендарски 48.
57. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Гарнизонен
военен клуб – с. Телиш, област Плевен.
58. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Гарнизонен
военен клуб – Разград, ул. Кирил и Методий 6.
59. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Гарнизонен
военен клуб – Симеоновград, ул. Мусала 1.
60. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Гарнизонен
военен клуб – с. Бояново, област Ямбол.
61. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Гарнизонен
военен клуб – Пещера, ул. Трети март 11.
62. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Гарнизонен
военен клуб – Крумовград, ул. Димитър Благоев.
63. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Част от имот,
представляващ магазин
3, намиращ се в Пловдив, ул. Шести септември 140 – 142.
64. (Нова – ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 1.02.2020 г.) Имот с
идентификатор
67800. 502.355.1.1, с административен адрес – Созопол,
ул. "Стара планина", бл. 13, вх. Б.
65. (Нова – ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 1.02.2020 г.) Имот с
идентификатор
67800. 502.355.1.2, с административен адрес – Созопол,
ул. "Стара планина", бл. 13, вх. Б.
66. (Нова – ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 1.02.2020 г.) Имот с
идентификатор
67800. 502.355.1.7, с административен адрес – Созопол,
ул. "Стара планина", бл. 13, вх. Б.
67. (Нова – ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 1.02.2020 г.) Имот с
идентификатор
67800. 502.355.1.9, с административен адрес – Созопол,
ул. "Стара планина", бл. 13, вх. Б.
68. (Нова – ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 1.02.2020 г.) Имот с
идентификатор
67800. 502.355.1.10, с административен адрес – Созопол,
ул. "Стара планина", бл. 13, вх. Б.
69. (Нова – ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 1.02.2020 г.) Имот с
идентификатор
67800. 502.355.1.11, с административен адрес – Созопол,

ул. "Стара планина", бл. 13, вх. Б.
Приложение
2
към чл. 7, т. 2
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.,
в сила от 1.07.2011 г.,
бр. 8 от 2014 г.,
в сила от 1.02.2014 г.,
доп., бр. 55 от 2014 г.,
в сила от 4.07.2014 г.,
изм. и доп., бр. 37 от 2015 г.,
в сила от 1.07.2015 г.,
доп., бр. 42 от 2016 г.,
в сила от 1.06.2016 г.,
изм., бр. 49 от 2018 г.,
в сила от 12.06.2018 г.,
бр. 9 от 2020 г.,
в сила от 1.02.2020 г.)
Държавни имоти, предоставени на Изпълнителна агенция "Военни клубове и
военно-почивно дело"
1. Военно-почивен комплекс "Север" - Варна.
2. Военно-почивен дом - Несебър, община Несебър, местността "Кокалу".
3. Военно-почивен дом Сарафово - Поморие, община Поморие, местността
"Лахана".
4. Военно-почивен дом - Созопол, община Созопол.
5. Военно-почивен дом - к.к. Боровец.
6. Военно-почивен дом - к.к. Пампорово.
7. Военно-почивен комплекс - с. Рибарица, община Тетевен.
8. Хотел "Шипка" - София.
9. Къмпинг "Чайка" с идентификатор 53045.232.108 - землището на Обзор,
община Несебър.
10. Ваканционно селище "Орешак" - с. Орешак, община Троян.
11. Хотел "Олимп" - к.к. Боровец.
12. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г.).
13. Вила в землището на гр. Батак, местността "Картела", област
Пазарджик.
14. Гарнизонен военен клуб - Благоевград, ул. "Иван Вазов"
7.
15. Гарнизонен военен клуб - Карлово, пл. "20 юли".
16. Гарнизонен военен клуб - Казанлък, ул. "Розова долина"
8.
17. Гарнизонен военен клуб - Пловдив, ул. "Иван Вазов"
2.
18. Гарнизонен военен клуб - Сливен, ул. "Цар Освободител"
5.
19. Гарнизонен военен клуб - Бургас, ул. "Христо Ботев"
48.
20. Военноморски клуб - Варна, бул. "Владислав Варненчик"
2.
21. Гарнизонен военен клуб - Шумен, ул. "Адам Мицкевич"
2.
22. Гарнизонен военен клуб - Плевен, ул. "Дойран"
77.
23. Гарнизонен военен клуб - Велико Търново, пл. "Майка България"
1.
24. Имот в Казанлък, ул. "Розова долина"
7.
25. (Отм. – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.).
26. Гарнизонен военен клуб - Айтос, ул. "Станционна"
29.
27. Гарнизонен военен клуб - Враца, бул. "Мито Орозов"
9.
28. Гарнизонен военен клуб - Хасково, бул. "Съединение"
23.
29. Гарнизонен военен клуб - Асеновград, ул. "Трети март"
2.
30. Гарнизонен военен клуб - Стара Загора, ул. "Августа Траяна"
23.
31. (Отм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
32. Гарнизонен военен клуб - Белене, ул. "България"
53.
33. Гарнизонен военен клуб - Видин, ул. "Баба Вида"
15.
34. Гарнизонен военен клуб - Русе, ул. "Одрин"
4.
35. Гарнизонен военен клуб - Кърджали, ул. "Републиканска"
124.
36. (Отм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
37. Гарнизонен военен клуб - Ямбол, ул. "Бузлуджа"
2.
38. (Отм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
39. (Отм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
40. (Отм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
41. Гарнизонен военен клуб - Пазарджик, ул. "Александър Батенберг"
3.
42. Гарнизонен военен клуб - Смолян, бул. "България"
74.
43. Гарнизонен военен клуб - Дупница, ул. "Николаевска"
8.
44. (Отм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).

45. (Отм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
46. (Отм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
47. Гарнизонен военен клуб - Ловеч, ул. "България"
35.
48. (Отм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
49. Гарнизонен военен клуб - Търговище, ул. "Васил Левски"
1.
50. Гарнизонен военен клуб - Лом, ул. "Славянска"
5.
51. Гарнизонен военен клуб - Чирпан, ул. "Георги Димитров"
9.
52. Гарнизонен военен клуб - Харманли, пл. "Възраждане"
12.
53. (Отм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
54. Гарнизонен военен клуб - Царево, ул. "Хан Аспарух"
35.
55. (Отм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
56. (Отм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
57. Гарнизонен военен клуб - Кюстендил, ул. "Демокрация"
32.
58. Военноморски клуб - Созопол, ул. "Републиканска"
17.
59. (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Части от
имот, представляващи магазини с
1 и 2, намиращи се в Пловдив,
ул. Шести септември 140 – 142.
60. Имот в Сливен, ул. "Г. Данчев"
1.
61. (Отм. – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.).
62. Имот в Ямбол, ул. "Спартак"
7А.
63. Имот в гр. Гоце Делчев, ул. "Драма"
1.
64. Имот в гр. Гоце Делчев, ул. "Никола Мандушев"
1.
65. Имот в София, ул. "Шейново"
23.
66. Гарнизонен военен клуб - Троян, ул. "Г. С. Раковски"
59.
67. Гарнизонен военен клуб - Свищов, ул. "Алеко Константинов"
2.
68. Гарнизонен стол - Банско, ул. "Цар Симеон Велики"
57.
69. Гарнизонен стол - Ямбол, ул. "Срем"
2.
70. Гарнизонен стол - София, ул. "6-и септември"
3.
71. Гарнизонен стол - София, ул. "Черковна"
75В.
72. Имот в София, район "Лозенец", ул. "Милин камък"
70,
представляващ резиденция "Лозенец".
73. Централен военен клуб - София, бул. "Цар Освободител"
7.
74. (Отм. – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.).
75. (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г.) Целодневна
детска градина "Кокиче" - Пловдив, ул. Радко Димитриев 49.
76. (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г.) Целодневна
детска градина "Средец" - София, ул. Монтевидео 21А.
77. (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г.) Целодневна
детска градина "Светлина" - Карлово, ул. Иванка Пашкулова 2.
78. (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г.) Целодневна
детска градина - София, бул. Столетов 23.
79. (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г.) Обединено
детско заведение - София, район "Младост", ул. Полк.
Владимир Серафимов 2, част от ПИ с идентификатор 68134.4083.736.
80. (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г.) Целодневна
детска градина - Казанлък, ул. Вожели 1А, част от ПИ
000055.
81. (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г.) Целодневна
детска градина - Стара Загора, ул. Хан Аспарух 15А, част
от ПИ с идентификатор 68850.514.26.
82. (Нова – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г., отм., бр. 37
от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
83. (Нова – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г., отм., бр. 37
от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.).
84. (Нова – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.) Гарнизонен
военен клуб – Ботевград, бул. Трети март, ПИ с идентификатор 05815.301.293.
85. (Нова – ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 4.07.2014 г., отм., бр. 49 от
2018 г., в сила от 12.06.2018 г.).
86. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Имот – военно
общежитие "Чавдар-1", в терен със специално предназначение – София, бул.
А. Йорданов 2.
87. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Имот – военно
общежитие "Чавдар-2", в терен със специално предназначение – София, бул.
А. Йорданов 2.
88. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Имот – военно
общежитие "5-и километър" – София, бул. Цариградско шосе 111.
89. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Имот – военно
общежитие "Средец" – София, ул. Монтевидео 21.

90. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Имот – военно
общежитие "Май" – София, ул. Монтевидео 21А.
91. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Имот – военно
общежитие "Плевен" – Плевен, ж.к. Дружба, бл. 52.
92. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.,
отм., бр. 9 от 2020 г., в сила от 1.02.2020 г.).
93. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Имот – военно
общежитие – Пловдив, ул. Ген. Р. Димитриев 49.
94. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Общежитие
"Младост" – София, ж.к. Младост 3, ул. Полковник Владимир Серафимов 2.
95. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Общежитие
"Банишора" – София, ул. Генерал Столетов 23.
96. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Общежитие
"Казанлък" – Казанлък, ул. Инженер Феликс Вожели 1.
97. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Общежитие
"Стара Загора" – Стара Загора, ул. Одринска епопея 3.
98. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Жилища,
ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната.
99. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Имот в
гр. Айтос, ул. Цар Освободител 10.
100. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Гарнизонен
военен стол – Благоевград, Благоевград, ул. Братя Китанови 7.
101. (Нова – ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 1.06.2016 г.) Гарнизонен
военен клуб – Самоков, ул. Цар Борис III
12.
Приложение
3
към чл. 7, т. 3
(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.,
в сила от 1.07.2011 г.,
доп., бр. 8 от 2014 г.,
в сила от 1.02.2014 г.,
изм., бр. 14 от 2015 г.,
в сила от 20.02.2015 г.)
Държавни имоти, предоставени на Института по отбрана
"Професор Цветан Лазаров"
Сграда
4, сграда
7, сграда
7а, сграда
8 и сграда
16,
попадащи в терен със специално предназначение в София, бул. Асен
Йорданов, местността Къро.
Приложение
4
към чл. 7, т. 4
(Доп. – ДВ, бр. 8 от 2014 г.,
в сила от 1.02.2014 г.)
Държавни имоти, предоставени на Националния военноисторически музей
1. Част от недвижим имот - публична държавна собственост, намиращ се в
София, ул. "Черковна"
92, район "Подуяне" - център, кв. 150, УПИ I,
съставляващ терен от 38 545,64 кв. м застроена и незастроена площ и 4
сгради с обща застроена площ 4292 кв. м.
2. Недвижим имот - публична държавна собственост, намиращ се във Варна,
местността "Приморски парк", съставляващ поземлен имот с площ 60 106
кв. м, застроен с 19 сгради с обща застроена площ 8270,287 кв. м.
3. Недвижим имот - публична държавна собственост, намиращ се във Варна,
бул. "Приморски" 2, с площ 3737 кв. м, застроен с 5 сгради с обща
застроена площ 537 кв. м.
4. Недвижим имот - публична държавна собственост, намиращ се във Варна,
район "Владислав Варненчик", кв. 4, ПИ 383 от УПИ IV, с площ 28 414 кв.
м, застроен със 7 сгради с обща застроена площ 803,14 кв. м.
5. Част от имот - публична държавна собственост, намиращ се в землището
на с. Крумово, община "Родопи", област Пловдив, застроен с 3 сгради с
обща застроена площ 1018 кв. м.
6. (Нова – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.) Поземлен имот –
публична държавна собственост, намиращ се в София, район "Сердика" –
СО, ул. Каменоделска 11, Военен мемориал.
Приложение
5
към чл. 7, т. 5
(Изм. и доп. – ДВ, бр. 8 от 2014 г.,
в сила от 1.02.2014 г.,
изм., бр. 55 от 2014 г.,

в сила от 4.07.2014 г.)
Държавни имоти, предоставени на служба "Военна полиция" - София
1. (Отм. – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.).
2. (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.) Поземлен имот с
идентификатор 56722.652.439, с административен адрес – Плевен, бул. Георги
Кочев 4.
3. Поземлен имот
000633 - в землището на язовир "Искър", местността "Ушите",
район "Панчарево", Столична община.
4. (Нова – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г.) Поземлен имот с
идентификатор 56784.524.201, с административен адрес – Пловдив, ул. Менделеев 33.
5. (Нова – ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 1.02.2014 г., изм., бр. 55 от
2014 г., в сила от 4.07.2014 г.) Имот с идентификатор 07079.610.320.1.88, с
административен адрес – Бургас, ул. Константин Фотинов 1.
Приложение
5а
към чл. 7, т. 6
(Ново – ДВ, бр. 8 от 2014 г.,
в сила от 1.02.2014 г.,
изм., бр. 55 от 2014 г.,
в сила от 4.07.2014 г.,
доп., бр. 37 от 2015 г.,
в сила от 1.07.2015 г.,
изм. и доп., бр. 49 от 2018 г.,
в сила от 12.06.2018 г.)
Държавни имоти, предоставени на Информационния център на Министерството
на отбраната:
1. (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 4.07.2014 г., бр. 49 от 2018 г.,
в сила от 12.06.2018 г.) Имот с идентификатор 68134.100.281, с административен
адрес: София, ул. Ген. Йосиф В. Гурко 11, и сграда с идентификатор 68134.100.281.1,
с административен адрес: София, ул. Г. С. Раковски 106.
2. Част от сграда с идентификатор 38134.512.624.1, с административен адрес –
София, бул. Ген. Столетов 23, кв. 50 в парцел 9.
3. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Филмова база
1–
сграда
23А, София, бул. Столетов 23.
4. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Филмова база
2–
сграда
111, София, бул. Столетов 23.
5. (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 1.07.2015 г.) Филмова база
3–
сграда
111А, София, бул. Столетов 23.
6. (Нова – ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 12.06.2018 г.) Имот с идентификатор
68134.100.282, с административен адрес: София, ул. Ген. Йосиф В. Гурко 15.
7. (Нова – ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 12.06.2018 г.) Имот с идентификатор
68134.100.283, с административен адрес: София, ул. Георги С. Раковски 106.
Приложение
6
към чл. 8
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.,
в сила от 1.07.2011 г.,
изм., бр. 104 от 2011 г.,
в сила от 1.07.2012 г.,
бр. 50 от 2012 г.,
в сила от 1.07.2012 г.,
изм. и доп., бр. 92 от 2012 г.,
в сила от 23.11.2012 г.,
бр. 8 от 2014 г.,
в сила от 1.02.2014 г.,
бр. 76 от 2014 г.,
в сила от 12.09.2014 г.,
изм., бр. 37 от 2015 г.,
в сила от 1.07.2015 г.,
бр. 94 от 2015 г.,
в сила от 1.12.2015 г.,
бр. 54 от 2016 г.,
в сила от 1.07.2016 г.,
бр. 58 от 2016 г.,
в сила от 26.07.2016 г.,
бр. 96 от 2016 г.,
в сила от 1.02.2017 г.,
изм. и доп., бр. 56 от 2018 г.,

в сила от 6.07.2018 г.,
изм., бр. 106 от 2018 г.,
в сила от 1.01.2019 г.,
доп., бр. 101 от 2019 г.,
в сила от 1.01.2020 г.,
бр. 86 от 2020 г.,
в сила от 1.12.2020 г.,
изм. и доп., бр. 67 от 2021 г.,
в сила от 1.09.2021 г.,
изм., бр. 29 от 2022 г. ,
в сила от 12.04.2022 г.)
Общата численост на персонала в структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които не са
част от въоръжените сили по чл. 50, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България
1.
2.
3.
4.

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" – 409 щатни бройки.
Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" – 96 щатни бройки.
Национален военноисторически музей – 69 щатни бройки.
Информационен център на Министерството на отбраната – 58 щатни бройки.

