ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 на МС от 18.05.2010 г. за
изплащане на обезщетения на съпругите/съпрузите на
военнослужещите, които са ги последвали при
преместването им в друго населено място и поради това
са прекратили трудовите или служебните си
правоотношения, и на безработните съпруги/съпрузи на
военнослужещите, участващи в международни операции
и мисии
Обн., ДВ, бр. 39 от 25.05.2010 г., в сила от 25.05.2010 г., изм., бр. 97 от 9.12.2011 г., в
сила от 1.01.2012 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) На
съпругите/съпрузите на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им в
друго населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните си
правоотношения, се изплаща месечно обезщетение в размер, определян ежегодно със
закона за държавния бюджет на Република България, за периода, през който лицата не
упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4 от
Кодекса за социално осигуряване, но за не повече от 12 месеца.
(2) Обезщетението по ал. 1 се отпуска въз основа на заявление от
съпругите/съпрузите на военнослужещите до териториалното поделение на Националния
осигурителен институт по реда на чл. 1, ал. 3 и 4 от Наредбата за отпускане и изплащане
на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския
съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2002 г., бр. 19 от 2004 г.,
бр. 15 от 2007 г., бр. 13 и 67 от 2009 г.; Решение № 9757 на Върховния административен
съд от 2009 г., бр. 88 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.).
Чл. 2. (1) Обезщетението по чл. 1, ал. 1 се изплаща от датата на преместването на
военнослужещия, при условие че съпругите/съпрузите на военнослужещите са се
регистрирали в Агенцията по заетостта в срок до един месец от датата на преместването,
потвърдено с удостоверение на командира/началника на военното формирование, в което е
преместен военнослужещият, съгласно приложение № 1, и имат адресна регистрация по
настоящ или постоянен адрес в населеното място, в което е преместен военнослужещият.
(2) Когато регистрацията е извършена след изтичане на посочения в ал. 1 срок,
обезщетението се изплаща от датата на регистрацията за оставащия период по чл. 1, ал. 1.
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) На безработните

съпруги/съпрузи на военнослужещите, участващи в международни операции и мисии, се
изплаща месечно обезщетение в размер, определян ежегодно със закона за държавния
бюджет на Република България, за периода на участие в операцията или мисията.
(2) Обезщетението по ал. 1 се отпуска въз основа на заявление от
съпругите/съпрузите на военнослужещите до териториалното поделение на Националния
осигурителен институт по реда на чл. 1, ал. 3 и 4 от Наредбата за отпускане и изплащане
на паричните обезщетения за безработица.
Чл. 4. (1) Обезщетението по чл. 3, ал. 1 се изплаща от датата на заминаването на
военнослужещия, при условие че съпругите/съпрузите на военнослужещите са се
регистрирали в Агенцията по заетостта в срок до един месец от датата на заминаването,
потвърдено с удостоверение от командира/началника на военното формирование, в което
служи военнослужещият, съгласно приложение № 2.
(2) Когато регистрацията е извършена след изтичане на посочения в ал. 1 срок,
обезщетението се изплаща от датата на регистрацията за оставащия период по чл. 3, ал. 1.
Чл. 5. (1) Изплащането на обезщетенията по чл. 1, ал. 1 и чл. 3, ал. 1 се прекратява
при:
1. прекратяване на договора за военна служба на военнослужещия, потвърдено с
уведомление от командира/началника на военното формирование съгласно приложение №
3 до съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт - от
датата на прекратяването на договора за военна служба;
2. започване на трудова дейност от безработната съпруга/безработния съпруг на
военнослужещия - основание за задължително осигуряване по чл. 4 от Кодекса за
социално осигуряване, потвърдено с декларация на лицето - от датата на настъпване на
обстоятелството;
3. прекратяване на регистрацията от Агенцията по заетостта, потвърдено с
уведомление от Агенцията по заетостта до Националния осигурителен институт - от датата
на прекратяване на регистрацията;
4. прекратяване на брака между военнослужещия и съпругата му/съпруга й - от
датата на настъпване на обстоятелството съгласно влязло в сила съдебно решение;
5. смърт на лицето, на което е отпуснато обезщетението - от датата на настъпване на
обстоятелството.
(2) Безработните съпруги/съпрузи на военнослужещите са длъжни да декларират
пред териториалното поделение на Националния осигурителен институт, чрез което се
изплаща обезщетението, настъпването на обстоятелствата по ал. 1, т. 1 - 4 в 7-дневен срок.
Чл. 6. Изплащането на обезщетението по чл. 1, ал. 1 се прекратява и при промяна на
адресната регистрация по настоящ или постоянен адрес на съпругата/съпруга на

военнослужещия в населено място, различно от населеното място, в което е преместен
военнослужещият.
Чл. 7. Изплащането на обезщетението по чл. 3, ал. 1 се прекратява и при завръщане
на военнослужещия от международна операция или мисия, потвърдено с уведомление от
командира/началника на военното формирование съгласно приложение № 4 до
съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт - от датата
на завръщането.
Чл. 8. При прекратяване на трудовата дейност - основание за задължително
осигуряване по чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване, изплащането на обезщетенията
по чл. 1, ал. 1 и чл. 3, ал. 1 се възстановява за оставащия към датата на прекратяването
период. За възстановяване изплащането на обезщетенията съпругите/съпрузите на
военнослужещите подават декларация в териториалното поделение на Националния
осигурителен институт, чрез което се изплаща обезщетението, в 7-дневен срок от
прекратяване на трудовата дейност.
Чл. 9. Обезщетенията по чл. 1, ал. 1 и чл. 3, ал. 1 се изплащат по реда за изплащане
на паричните обезщетения за безработица.
Чл. 10. Споровете относно изплащането на паричните обезщетения по това
постановление се разглеждат по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Отменя се Постановление № 74 на Министерския съвет от 1997 г. за изплащане
на обезщетения на съпругите (съпрузите) на кадровите военнослужещи, на които
трудовите правоотношения са прекратени поради това, че са ги последвали при
преместването им от едно населено място в друго, и на безработните съпрузи на кадровите
военнослужещи, участващи в международни операции и мисии (обн., ДВ, бр. 22 от 1997 г.;
изм. и доп., бр. 70 от 1997 г.; бр. 81 от 1998 г. и бр. 17 от 2005 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 230, ал. 4 и чл. 231, ал. 2 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 3. Средствата за изплатените парични обезщетения на съпругите/съпрузите на
военнослужещите съгласно чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България се превеждат ежемесечно във фонд
"Безработица" от държавния бюджет на базата на фактически извършените разходи от
фонда.
§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на труда и
социалната политика и на министъра на отбраната.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен
вестник".

Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Командването на ……...…….., гр. ……………………………………………………………,
издава настоящото удостоверение на .………………………………………………………..
(звание, собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ……………………………………………………………………………………………..,
адресна регистрация: гр. (с.) ………………………………………………………………….,
област …………………………………………………………………………………………..,
ж.к./ул. …………..………………………........……, № ……………………………………..,
бл. ……........, вх. …….........., ет. ……......, ап. ……………………………………………….,
в уверение на това, че във връзка с изпълнение на военната служба е преместен в
.…........………………….., гр. (с.) …………………………………………………………….,
считано от ……….....……………, съгласно Заповед № ………......……../……... 20..… г.
на ………………………………………………………………………………………………..
(командир/началник на военното формирование)
Удостоверението да послужи пред директора на териториалното поделение на
Националния осигурителен институт за изплащане на обезщетение на
…………………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН
……………………….………..……...…..…………,
военнослужещия.

съпруга/съпруг

на

Командир/началник на ...........................
(печат) (подпис)
Изх. № ………/………20..... г.
Приложение № 2
към чл. 4, ал. 1

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Командването
на
………………………………………………………,
издава
настоящото
………………………………………………………….

……………..……,

гр.

удостоверение

на

(звание, собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН
………………………………………………………………………………………………,
в уверение на това, че същият/същата е военнослужещ, участващ в международна
операция/мисия за времето от ….……..…….……. 20..… г. до ………...…………. 20….. г.
Удостоверението да послужи пред директора на териториалното поделение на
Националния осигурителен институт за изплащане на обезщетение на
……………………………………………………………………………………………………
.
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ………………………………..…….……………, съпруга/съпруг на военнослужещия.
Командир/началник на ...........................
(печат) (подпис)
Изх. № ………/………20..... г.
Приложение № 3
към чл. 5, ал. 1, т. 1

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ
„СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“

ГР. ………………………………..
УВЕДОМЛЕНИЕ
Командването на …………...........…, гр. …………………………………………………….,
Ви уведомява, че на .……………………….............…..………………………………………
(звание, собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН …………………………………………………………………………………………….,
военнослужещ от ....….........……………, гр. ………………………………………………..,
е прекратен договорът за военна служба със Заповед № …………………………………..
на ……………………………………....………………… от …….................................. 20 г.
Уведомлението да послужи за прекратяване изплащането на обезщетение на
…………………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН
……………...…………..………………..…………,
военнослужещия.

съпруга/съпруг

на

Командир/началник на ...........................
(печат) (подпис)
Изх. № ………/………20..... г.
Приложение № 4
към чл. 7

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ
„СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
ГР. ………………………………..

УВЕДОМЛЕНИЕ
Командването
на
…………………………………………………….,

……………………..,

гр.

Ви
уведомява,
…………………………………………………………………………………

че

(звание, собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН
……………………………………………………………………………………………….,
военнослужещ, участващ в международна операция (мисия) за времето от ...........………
20..… г. до ….........…..… 20..... г. се е завърнал от международната операция/мисия на
.……… 20..… г.
Уведомлението да послужи за прекратяване изплащането на обезщетение на
……………………………………………………………………………………………………
..
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН
…………………....…………..……….……………,
военнослужещия.

съпруга/съпруг

на

Командир/началник на ...........................
(печат) (подпис)
Изх. № ………/………20..... г.

