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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 
Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Ïðîåêò 

 

З  А  К  О  Н 
 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И   

ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ 

 

(Обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм. и доп.; бр. 88 от 2005 г., бр. 110 от 

2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 16 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г. и бр. 20 от 2012 г.) 

 

§ 1. В чл. 6 след думата „национални” се поставя запетая и се 

добавя „регионални и местни”. 

§ 2. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Военноинвалидите с 50 и над 50 на сто намалена 

работоспособност имат право на лекарствени продукти по лекарско 

предписание по списък, утвърден от министъра на здравеопазването, като 

средствата са за сметка на държавния бюджет.” 

2. В ал. 2 след думите „Военноинвалидите с намалена 

работоспособност до 50 на сто” се добавя „и военнопострадалите по смисъла 

на чл. 4, т. 1 и 4”. 

3. В ал. 4 думите „ал. 1 и 2” се заменят с „ал. 2”. 

4. В ал. 5 след думите „министъра на отбраната“ се добавя 

„министъра на финансите и министъра на труда и социалната политика“. 

§ 3.  В чл. 16 след думите „15 дни” се добавя „веднъж годишно” и 

думата „веднъж” се заменя с „общо два пъти”. 

§ 4. В чл. 17 се създава ал. 4: 

„(4) Придружител на военноинвалид с увреждане над 90 на сто с 

определена чужда помощ може да пътува във вътрешноградския транспорт с 

превозния документ на правоимащия, включително и когато не го 

придружава.” 

§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 
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2. Създава се ал. 2: 

„(2) Национално представителните организации на 

военноинвалидите и военнопострадалите ползват правата по чл. 226м от 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за 

непосредствено осъществяване на тяхната общественополезна патриотична 

дейност.” 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 6. В Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; 

изм. и доп., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.; изм. и 

доп., бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66 от 1999 г.; изм. и доп.,  

бр. 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., 

бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г.,  

бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56, 

63 и 101 от 2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г., бр. 60 и 102 от 2012 г. и бр. 15, 63, 68 и 

101 от 2013 г.) се правят следните допълнения: 

1. В чл. 68, ал. 3, т. 3 след думата „военноинвалиди” се добавя „и 

военнопострадали”. 

2. В чл. 70, ал. 2 след думата „военноинвалиди” се поставя запетая и 

се добавя „и военнопострадали”. 

3. В чл. 95, ал. 6, т. 3 след думата „военноинвалиди” се добавя „и 

военнопострадали”. 

§ 7. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; 

изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 

64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 

107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 

и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; 

Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., 

бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от  

2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 

и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60 94, 101 и 102 от 2012 г.,  

бр. 4, 15 и 23 от 2013 г. и бр. 1, 18 и 35 от 2014 г.) се правят следните изменения 

и допълнения: 

1. В чл. 37, ал. 4 думите „пострадали при или по повод отбраната на 

страната“ се заличават и след думата „военноинвалиди“ се поставя запетая и 

се добавя  „военнопострадали”. 
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2. В чл. 40, ал. 2 след думата „военноинвалидите” се поставя запетая 

и се добавя „военнопострадалите, които не са здравно осигурени по друг ред” 

и думите „при или по повод отбраната на страната, по време на наборна 

военна служба” и запетаята след тях се заличават. 

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в 

„Държавен вестник”. 
 
Законът е приет от 42-ото Народно събрание на ………………...… 2014 г. 

и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 
 

(Михаил Миков) 
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М О Т И В И  

 
 

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 

ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ 

 

При прилагането на действащия Закон за военноинвалидите и 

военнопострадалите са идентифицирани редица проблеми, които не 

позволяват целта на закона да бъде изпълнена в неговата пълнота. 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

военноинвалидите и военнопострадалите е подготвен от междуведомствена 

работна група, назначена със заповед на министъра на отбраната и приет от 

Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите и 

военнопострадалите в изпълнение на чл. 10, т. 2 от Закона за 

военноинвалидите и военнопострадалите. 

Подготвеният проект заедно с придружаващите го материали бе 

изпратен за външноведомствено съгласуване през октомври 2013 г. 

Получените становища от министерствата и ведомствата съдържаха 

предложения и възражения, които доведоха до необходимостта  

законопроектът да бъде внесен за ново обсъждане от Консултативния съвет 

по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите. Заседанието се  

проведе на 16 януари 2014 г. и на него бе взето решение да отпаднат някои от 

първоначално предложените разпоредби, създаващи за военноинвалидите и 

военнопострадалите по-благоприятен режим спрямо останалите лица с 

увреждания. 

Със законопроекта се предлагат изменения и допълнения в закона, 

които са насочени към отстраняване на съществуващите препятствия пред 

социалното включване и равноправната интеграцията на военноинвалидите и 

военнопострадалите. 

Дава се възможност национално представителните организации на 

военноинвалидите и на военнопострадалите да участват чрез свои 

представители не само във всички национални войнски тържества, но и в 

регионалните и местни тържества. 
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Предлага се на военноинвалидите с 50 и над 50 на сто намалена 

работоспособност, които към настоящия момент са 2424 души, средствата за 

лекарствени продукти, отпуснати им по лекарско предписание по списък, 

утвърден от министъра на здравеопазването, да бъдат изцяло за сметка на 

държавния бюджет. Това е категория български граждани, за които 

държавата следва да положи особени грижи и да компенсира настъпилите 

ограниченията в здравословното им състояние. По отношение на останалите 

военноинвалиди и военнопострадали се запазва досегашният режим, като 

държавата поема част от стойността на предписаните им лекарствени 

продукти. 

Със законопроекта се регламентира по различен начин ползването 

от военноинвалидите и военнопострадалите на почивните бази на отделните 

ведомства за отдих и съответно за профилактика и рехабилитация. 

Предвижда се базите за отдих да се ползват от посочената категория лица 

веднъж годишно до 15 дни, а базите за профилактика и рехабилитация –  

два пъти годишно общо до 30 дни. 

Дава се право на придружителите на военноинвалиди с увреждане 

над 90 на сто с определена чужда помощ да пътуват с картата за градския 

транспорт на правоимащия, включително и в случаите, когато не го 

придружават. Целта е да се облекчи финансовата тежест за лицата, 

определени да полагат грижи и да помагат на военноинвалиди с висока 

степен на увреждане. 

С отделна разпоредба в закона се дава възможност на национално 

представителните организации на военноинвалидите и военнопострадалите 

да се ползват с правата по чл. 226м от Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България – оказване на финансова или материална помощ 

от министъра на отбраната и предоставяне на помещения във военни клубове 

или други подходящи помещения в сгради в управление на Министерството на 

отбраната или на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, 

без заплащане на наем. 

С измененията в Закона за висшето образование се предлага  

военнопострадалите да се добавят към лицата, ползващи облекчени условия 

при осигуряване на достъпа им до висше образование. 

Новите редакции на разпоредбите от Закона за здравното 

осигуряване целят привеждането им в терминологично съответствие с 

разпоредбите на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. 

С предложените промени в законопроекта се осигурява 

изпълнението на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората 

с увреждания 2008-2015 г., която има за цел ефективното прилагане на 



 

мб-мй София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа  940-29-99, факс 981-81-70         402-01-23.RTF 
 

6

политиката на българското правителство, насочена към подобряване 

качеството на живот на хората с увреждания и в частност на 

военноинвалидите и военнопострадалите, чрез недопускане на 

дискриминация по признак „увреждане”, осигуряване на равни възможности, 

пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот. 

 

 

 

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

(Даниела Бобева) 
 

 
 


