
З А П О В Е Д 
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА  

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО – 
ПОЧИВНО ДЕЛО” 

 
  15.06.2022 г.                                    № 590                                         гр. София 

ОТНОСНО: Условия, ред и такси за провеждане на мероприятия 
в залите и предоставяните услуги във военните 
клубове към Териториална дирекция – Пловдив 

 
На основание чл. 10, т. 1 и т. 14 от Устройствения правилник на 

Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” и чл. 4, 
чл. 5 и чл. 6 от Наредба № Н-10/18.03.2011 г. за организацията и дейността 
на военните клубове и представителните обекти на Министерството на 
отбраната, 

 
З А П О В Я Д В А М: 

 
          1. Определям следните условия и ред за провеждане на 
мероприятия в залите и предоставяните услуги във военните клубове 
към Териториална дирекция - Пловдив: 
          1.1. В залите на военните клубове към Териториална дирекция - 
Пловдив се провеждат мероприятия безвъзмездно с разрешение на 
министъра на отбраната, постоянния секретар на отбраната или началника 
на отбраната; по предложение на 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 
специални операции и на командирите/началниците на военни 
формирования от Българската армия; 
          1.2. В залите на военните клубове към Териториална дирекция - 
Пловдив се провеждат мероприятия безвъзмездно по инициатива на 
изпълнителния директор за провеждане на мероприятия в изпълнение на 
функциите на агенцията, ако са включени в годишния план на агенцията, 
утвърден от изпълнителния директор, и в месечните планове на военните 
клубове; 

1.3. В залите на военните клубове към Териториална дирекция - 
Пловдив могат да се провеждат безвъзмездно мероприятия от военно-
патриотични 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 – за 
провеждане на годишни отчетни или изборни събрания, както и 



мероприятия, свързани с военно-патриотичното възпитание, вкл. чествания 
на бележити дати и годишнини, лекции, изложби, четения, конференции и 
други, след подаване на писмено заявление (по образец), адресирано до 
директора на Териториална дирекция - Пловдив до 5-то число на месеца, 
предхождащ провеждането на мероприятието за включване в предстоящия 
месечен план за дейността на военните клубове към ТД - Пловдив. При 
наличието на мероприятия, заявени за една и съща дата, в месечния план 
се включва мероприятието, за което има подадено писмено заявление с по-
ранна дата, след което служителите от Териториална дирекция - Пловдив 
осъществяват организирането на мероприятието; 
         1.4. В залите на военните клубове към Териториална дирекция - 
Пловдив могат да се провеждат мероприятия почасово и възмездно по 
предложение на неправителствени организации, ръководителите на 
военно-патриотичните 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 с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност, ако мероприятията не са включени в 
предстоящия месечен план за дейността на военните клубове, както и по 
искане на други ведомства, държавни учреждения, институции, 
неправителствени организации, физически и юридически лица, които 
подават писмено заявление (по образец), адресирано до директора на 
Териториална дирекция – Пловдив; 
         1.5. В залите на военните клубове към Териториална дирекция – 
Пловдив могат да се провеждат почасово и възмездно мероприятия с 
периодичен (повтарящ се) репетиционен характер за индивидуални и 
групови занимания с културно-художествена и творческа насоченост от 
външни на Министерство на отбраната физически и юридически лица (до 3 
часа дневно, до 3 пъти седмично, в зависимост от заетостта на 
помещението); 
         1.6. Въз основа на подаденото заявление, служител в Териториална 
дирекция - Пловдив изготвя писмена оферта, която след утвърждаването й 
от директора на териториалната дирекция, се изпраща на заявителя; 
         1.7. Таксата за провеждане на мероприятия в залите или за 
предоставяните услуги на военните клубове се заплаща предварително по 
банков път по сметката на Териториална дирекция – Пловдив или в касата 
на териториалната дирекция, не по-късно от 3 (три) работни дни преди 
мероприятието; 
         1.8. Залите се освобождават в съответствие с разрешеното от 
директора на Териториална дирекция - Пловдив и предварително 
заявеното време за ползване, но не по-късно от 23:00 часа, с изключение на 
мероприятията по т. 1.4., при които залите следва да се освободят не по-
късно от 20:00 часа; 



         1.9. Обслужващият мероприятието персонал е длъжен да напусне 
сградата на съответния военен клуб до 1 час след завършване на 
събитието; 
         1.10. В залите на военните клубове не се организират мероприятия с 
политическа, етническа и религиозна насоченост; 
         1.11. В залите на военните клубове се забранява тютюнопушенето; 
         1.12. При ползване на зали във военните клубове към Териториална 
дирекция - Пловдив, Агенцията не поема ангажименти по осигуряването 
на гардероб, обслужващ персонал, места за паркиране и опазването на 
личните вещи на участниците в мероприятието; 
         1.13. В сградите на военните клубове към Териториална дирекция - 
Пловдив е забранено провеждането на каквито и да е протестни действия; 
         1.14. При възникване на прояви от значим национален характер, 
Агенцията си запазва правото да отмени съответното мероприятие. 
  
          2. Определям следните такси за провеждане на мероприятия в 
залите и ползване на технически средства за озвучаване и мултимедия 
във военните клубове към Териториална дирекция - Пловдив от 
външни на Министерството на отбраната физически и юридически 
лица: 
 

Военен клуб Зала 
/капацитет/ 

такси в лева с включен ДДС 
за 
1 час 

за  
2 часа 

за 
3 часа 

за всеки 
следващ 
час 

озвучаване Визуализация 
/мултимедия/ 

Пловдив Театрален  
салон /250/ 

270 405 540 108 60 60 

Огледална 
 зала /80/ 

110 165 220 44 45 45 

Малка камерна зала 
/80/ 

110 165 220 44 45 45 

Зала № 9 /80/ 110 165 220 44 45 45 
Зала № 7 /50/ 90 135 180 36 45 45 
Зала № 11 /20/ 35 52.50 70 14 - - 

Карлово Многофункционална 
зала /200/ 

60 
 

90 120 24 
 
 

45 45 

Аудио-визуална зала 
/35/ 

35 52.50 70 14 35 35 

Конферентна зала 
/30/ 

35 52.50 70 14 35 35 

Брифинг зала /30/ 35 52.50 70 14 35 35 
Асеновград  Концертна зала /150/ 100 150 200 40 - 30 
Смолян  Киносалон /413/ 120 180 240 48 50 50 

Многофункционална 
зала /70/ 
 

100 150 200 40 40 40 

Централно фоайе 40 60 80 16 40 - 
Пазарджик Многофункционална 

зала /120/ 
60 90 120 24 - 40 

Кърджали Конферентна зала 25 37.50 50 10 20 20 



/40/ 
Малка зала /20/ 12 18 24 4.80 15 20 

Стара 
Загора 

Концертна зала /150/ 90 135 180 36 35 35 
Брифинг зала /70/ 44 67.50 90 18 35 35 
Лекционна зала /15/ 25 37.50 50 10 25 25 

Хасково Киносалон /200/ 100 150 200 40 50 30 
Брифинг зала /30/ 35 52.50 70 14 20 20 

Харманли Киносалон /250/ 40 60 80 16 20 - 
Многофункционална 
зала /90/ 

35 52.50 70 14 - - 

Казанлък Киносалон /250/ 130 195 260 52 40 40 
Конферентна зала 
/25/ 

40 60 80 16 30 30 

Чирпан Многофункционална 
зала /200/ 

80 120 160 32 - 20 

Малка зала /20/ 20 30 40 8 - 20 
�

          3. Определям следните такси за провеждане на мероприятия в 
залите и ползване на технически средства за озвучаване и мултимедия 
във военните клубове към Териториална дирекция - Пловдив от 
военнослужещи и цивилни служители в Министерството на отбраната 
и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и 
Българската армия: 
 

Военен клуб Зала 
/капацитет/ 

такси в лева с включен ДДС 
за 
1 час 

за  
2 часа 

за 
3 часа 

за всеки 
следващ 
час 

озвучаване Визуализация 
/мултимедия/ 

Пловдив Театрален салон 
/250/ 

135 202.50 270 54 30 30 

Огледална зала /80/ 55 82.50 110 22 22.50 22.50 
Малка камерна зала 
/80/ 

55 82.50 110 22 22.50 22.50 

Зала № 9 /80/ 55 82.50 110 22 22.50 22.50 
Зала № 7 /50/ 45 67.50 90 18 22.50 22.50 
Зала № 11 /20/ 17.50 26.25 35 7 - - 

Карлово 
 

Многофункционална 
зала /200/ 

30 45 60 12 22.50 22.50 

Аудио-визуална 
зала /35/ 

17.50 26.25 35 7 17.50 17.50 

Конферентна зала 
/30/ 

17.50 26.25 35 7 17.50 17.50 

Брифинг зала /30/ 17.50 26.25 35 7 17.50 17.50 
Асеновград  Концертна зала /150/ 50 75 100 20 - 15 
Смолян 
 

Киносалон /413/ 60 90 120 24 25 25 
Многофункционална 
зала /70/ 

50 75 100 20 20 20 

Централно фоайе 20 30 40 8 20 - 
Пазарджик Многофункционална 

зала /120/ 
30 45 60 12 - 20 

Кърджали  Конферентна зала 
/40/ 

12.50 18.75 25 5 10 10 

Малка зала /20/ 6 9 12 2.40 7.50 10 



Стара Загора Концертна зала /150/ 45 67.50 90 18 17.50 17.50 
Брифинг зала /70/ 22.50 33.75 45 9 17.50 17.50 
Лекционна зала /15/ 12.50 18.75 25 5 12.50 12.50 

Хасково Киносалон /200/ 50 75 100 20 25 15 
Брифинг зала /30/ 17.50 26.25 35 7 10 10 

Харманли Киносалон  /250/ 20 30 40 8 10 - 

Многофункционална 
зала /90/ 

17.50 26.25 35 7 - - 

Казанлък Киносалон /250/ 65 97.50 130 26 20 20 

Конферентна зала 
/25/ 

20 30 40 8 15 15 

Чирпан Многофункционална 
зала /200/ 

40 60 80 16 - 10 

Малка зала  /20/ 10 15 20 4 - 10 

 
 

          4. Определям следните такси за провеждане на почасови и 
възмездни мероприятия с периодичен (повтарящ се) репетиционен 
характер за индивидуални и групови занимания с културно-
художествена и творческа насоченост от външни на Министерството 
на отбраната физически и юридически лица в залите на военните 
клубове към Териториална дирекция – Пловдив: 
 
Военен клуб Зала /капацитет/ Такси в лева с включен 

ДДС/за 1 час 
Пловдив Театрален салон /250/ 108 

Огледална зала /80/ 44 
Малка камерна зала /80/ 44 
Зала № 9 /80/ 44 
Зала № 10 /50/ 25 
Зала № 7 езикова /50/ 36 
Кабинет по пиано /4/ 9 
Звукозаписно студио /6/ 18 
Зала № 11 /партер – 20/ 14 

Карлово Многофункционална зала 
/200/ 

24 

Аудио-визуална зала /35/ 14 
Конферентна зала /30/ 14 
Брифинг зала /30/ 14 

Асеновград Концертна зала /150/ 40 
Смолян Киносалон /413/ 48 

Многофункционална зала 
/70/ 

40 

Централно фоайе 16 
Зала № 15 /30/ 14 
Зала № 16 /30/ 14 
Зала, етаж 1 – запад /25/ 14 

Пазарджик Многофункционална зала 
/120/ 

24 



Зала № 1 /50/ 18 
Зала № 2 /60/ 18 

Кърджали Конферентна зала /40/ 10 
Малка зала /20/ 5 

Стара Загора Концертна зала /150/ 36 
Брифинг зала /70/ 18 
Лекционна зала /15/ 10 
Помещение № 12 с пиано 
/10/ 

10 

Помещение № 13 /5/ 10 
Хасково Киносалон /200/ 40 

Брифинг зала /30/ 14 
Харманли Киносалон /250/ 16 

Многофункционална зала 
/90/ 

14 

Казанлък Киносалон /250/ 52 
Конферентна зала /25/ 16 

Чирпан Многофункционална зала 
/200/ 

32 

Малка зала /20/ 8 
   
 

Забележка № 1: Провеждането на мероприятия в залите на военните 
клубове, включва времето от влизането в съответния военен клуб на 
обслужващия персонал до напускането му. 
          До 3 (три) дни след приключване на мероприятие, при установени 
щети на имуществото във военните клубове, се съставя констативен 
протокол в два екземпляра, като в 10 (десет) – дневен срок след 
подписване на протокола, ползвателите се задължават да отстранят 
щетите. Същото не се налага при условие, че Агенцията е партньор на 
събития с важно национално значение. 
          Настоящата заповед отменя заповед №1689/11.10.2021 г. на 
изпълнителния директор на Агенцията и влиза в сила от датата на 
подписването й. 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на директора на 
Териториална дирекция - Пловдив, а контрола по изпълнението й - на 
главния директор на главна дирекция “Военно-почивно дело и военни 
клубове” и на директора на дирекция „Финанси“. 

 
 

       ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
      ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  
      “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  
      ВОЕННО - ПОЧИВНО ДЕЛО” 

            

                                                               ИВАН КОЖУХАРОВ 


