
 
 

П Р А В И Л Н И К 
 
 

ЗА СЪЗДАВАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ 
НА  СОЦИАЛНИ КУХНИ КЪМ  

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 
  
 
                                                 ГЛАВА ПЪРВА 
                                          ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 Чл. 1. (1) С този правилник се урежда създаването, организацията и 
функционирането на социалните кухни към Министерството на отбраната. 
          (2) Дейността по организирането и функционирането на социалните 
кухни се осъществява от Изпълнителна агенция “Военни клубове и 
военно-почивно дело”, наричана по-нататък “Агенцията”. 
 Чл. 2. Социалните кухни към Министерството на отбраната имат за 
цел създаването на по-добри условия на живот, съответстващи на 
потребностите на ветераните от войните, военноинвалидите, 
военнопострадалите и пенсионираните военнослужещи от Министерството 
на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната 
и Българската армия. 
           Чл. 3. При условията и реда на този правилник социалните кухни 
към Министерството на отбраната предоставят безплатен обяд през 
работната седмица на лицата, посочени в чл. 2. 
            Чл. 4. Право да ползват социалните кухни към Министерството на 
отбраната имат изпадналите в затруднено материално положение  или с 
влошено здравословно състояние  ветерани от войните, военноинвалиди, 
военнопострадали и пенсионирани военнослужещи от Министерството на 
отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 
Българската армия. 
           Чл. 5. (1) Социалните кухни към Министерството на отбраната се 
създават в населени места, където Агенцията има изградени структурни 
звена. 
           (2) Консумативните разходи по поддържането на социалните кухни 
са за сметка на Агенцията. 
 
            
                                                 ГЛАВА ВТОРА 



                ОТКРИВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ КУХНИ  
                        КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 
 
            Чл. 6. (1) Социалните кухни към Министерството на отбраната се 
откриват и закриват със заповед на министъра на отбраната по 
предложение на изпълнителния директор на Агенцията. 
            (2) Социалните кухни към Министерството на отбраната могат да 
бъдат открити, когато: 
             1. в съответното населено място има повече от 30 ветерани от 
войните, военноинвалиди и военнопострадали и пенсионирани 
военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които 
отговарят на изискванията, посочени в чл.  8, ал. 1; 
             2. помещението, предназначено за кухня, е не по-малко от 30 места; 
             3.  в бюджета на Агенцията има планирани финансови средства за 
откриването на нови социални кухни. 
             (3) Обстоятелствата по ал. 2 се проверяват от директора на 
дирекция “Управление на военните клубове и военно-почивното дело”, 
чрез ръководителите на регионалните отдели, въз основа на заявление от 
ръководителите на регионалните структури на военно-патриотичните 
съюзи в населеното място и съответната община относно потребността от 
откриването или закриването на социална кухня към Министерството на 
отбраната. 
             (4) След проверката по ал. 3 директорът на дирекция  “Управление 
на военните клубове и военно-почивното дело” изготвя и предоставя 
мотивиран доклад на изпълнителния директор на Агенцията с 
предложение за откриване или не на социална кухня. 
 
 
                                      
      ГЛАВА ТРЕТА  
          УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ КУХНИ 
                        КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 
  
 Чл. 7. Социалните кухни към Министерството на отбраната 
предоставят безплатен обяд през работната седмица на следните категории 
лица: 

1. ветерани от войните; 
2. военноинвалиди; 



3. военнопострадали; 
4. пенсионирани военнослужещи от Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 
Българската армия. 
          Чл. 8. (1) Право да ползват социалните кухни към Министерството на 
отбраната имат лицата по чл. 7, ако отговарят на някое от следните 
условия: 
           1.  месечният им доход да е по-нисък от 350 лв., което се доказва с 
официален документ, издаден от Националния осигурителен институт – 
относно размера на пенсията и декларация – Приложение №1, за липса на 
допълнителни доходи по смисъла на § 1, ал. 1, т. 9 и т. 10 от Правилника за 
прилагане на закона за социалното подпомагане, в т. ч. от наеми, лихви, 
възнаграждения по образец, утвърден от изпълнителния директор на 
Агенцията; 

2. да са с влошено здравословно състояние, 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 – Приложение №2, утвърден от 
изпълнителния директор на Агенцията. 
  (2) Ръководствата на военно-патриотичните съюзи извършват 
подбор на лицата, отговарящи на изискванията на ал. 1. За извършения 
подбор се съставя протокол, който се изпраща в съответния регионален 
отдел към Агенцията. Контролът за спазването на изискванията по ал. 1 за 
всяко лице се извършва от съответните отдели в дирекция “Управление на 
военните клубове и военно-почивното дело”. 
 Чл. 9. (1) Ръководствата на военно-патриотичните съюзи към 
протокола по чл. 8, ал. 2, до 20-то число на предходния месец предоставят 
списък на лицата, които отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 1 и ще се 
хранят в кухните за период 3 месеца, като придружават искането си с 
документите,  удостоверяващи  изпълнението на разпоредбите на чл. 7 и 
чл. 8. 
           (2) Ръководствата на съюзите имат право при отпадане на лице от 
списъка на хранещите се  поради негов изричен отказ или ако не отговаря 
на разпоредбите на чл. 7 и чл. 8, да го заменят своевременно с друго лице, 
което отговаря на изискванията на правилника. 
           Чл. 10. В случай на заболяване на лицето, което има право да ползва 
социалната кухня към Министерството на отбраната, то може да получи 
полагащата му се храна в подходяща посуда чрез негови близки. 



 
                            
                                              ГЛАВА ЧЕТВЪРТА  
          ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ КУХНИ 
                           КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 
 
            Чл. 11. Изпълнителният директор на Агенцията възлага функциите 
по методическо ръководство и контрол върху дейността на социалните 
кухни  към Министерството на отбраната на директора на дирекция 
“Управление на военните клубове и военно-почивното дело”. 
            Чл. 12. Началниците на регионални отдели в състава на дирекция 
“Управление на военните клубове и военно-почивното дело” осъществяват 
организацията на социалните кухни по места. 
             Чл. 13. Началниците на регионални отдели в състава на дирекция 
“Управление на военните клубове и военно-почивното дело” със свои 
разпореждания определят служители, които отговарят за организацията и 
дейността на социалните кухни към Министерството на отбраната, като: 
             1. проверяват статута “пенсиониран военнослужещ от 
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската армия”, “ветеран от войните”, 
“военноинвалид”, или “военнопострадал” на всяко лице, включено в  
списъците на ръководствата на военно-патриотичните съюзи, въз основа на 
предоставените официални документи по чл. 9; 
             2. проверяват дали лицата, включени в  списъците на 
ръководствата на военно-патриотичните съюзи, отговарят на някое  от 
изискванията по чл. 8, ал.1, въз основа на собственоръчно попълнени 
декларации /Приложение № 1 и Приложение  № 2/, и въз основа на 
представения официален документ за размера на пенсията, издаден от 
Националния осигурителен институт и Експертно решение на ТЕЛК; 
             3. изготвят Регистър на всички лица, ползвали социалните кухни 
към Министерството на отбраната и съхраняват подадените от тях 
документи; 
             4. осъществяват ежедневен контрол за действителния брой 
хранещи се лица по изготвените списъци, чрез попълване на Протокол – 
образец /Приложение 3/ в два екземпляра: един – за военния клуб 
/гарнизонен стол/ или юридическото лице, осъществяващо услугата 
“хранене” и един – за Агенцията. Неразделна част от Протокола 
представляват първичните разходни счетоводни документи, които се 



представят в сектор “Административно, информационно и финансово 
обслужване” на съответния регионален отдел; 
             5. изготвят ежемесечно обобщен отчет за броя на лицата, ползващи 
социалните кухни към Министерството на отбраната и направените 
разходи за тяхното хранене за предходния месец. Отчетът се предоставя от 
началника на съответния регионален отдел на директора на дирекция 
“Управление на военните клубове и военно-почивното дело” до 10-то 
число на следващия месец; 
             6. директорът на дирекция “Управление на военните клубове и 
военно-почивното дело” представя на директора на дирекция “Финанси”, в 
срок до 15-то число на следващия месец , обобщен месечен отчет за всички 
регионални отдели относно броя на лицата, ползвали социалните кухни 
към Министерството на отбраната и направените разходи за тяхното 
хранене; 
             7. при финансова възможност и във връзка с честване на 
официални национални и религиозни празници, на лицата по чл. 7 се 
предоставя празничен обяд, по предложение на директора на дирекция 
“Управление на военните клубове и военно-почивното дело”, съгласувано 
с директора на дирекция “Финанси” до изпълнителния директор на 
Агенцията. 
 
                                            ГЛАВА ПЕТА  
                                 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
              § 1. Този правилник се издава на основание чл. 1, ал. 3, т. 6 от 
Наредба № Н-10/18.03.2011 г. за организацията и дейността на военните 
клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната.  
             § 2. Настоящият правилник отменя Правилника за създаване, 
организация и функциониране на социалните кухни по проект 
“Признателност” на Изпълнителна агенция  “Социални дейности на 
Министерството на отбраната”.  
              § 3. Правилникът влиза в сила от датата на утвърждаването му от 
изпълнителния директор на Агенцията. 


