
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т  
 

ПРОЕКТ! 
 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
№........................................  

от .................... 2018г. 

 

 

 

за допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат 

Приета с ПМС № 188 от 1.08.2008 г., обн., ДВ, бр. 70 от 8.08.2008 г., в сила от 1.08.2008 г., доп., бр. 
101 от 25.11.2008 г., бр. 57 от 24.07.2009 г., изм., бр. 98 от 11.12.2009 г., доп., бр. 40 от 28.05.2010 г., 

изм., бр. 2 от 7.01.2011 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 104 от 27.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 103 
от 28.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., бр. 2 от 7.01.2014 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 108 от 

30.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г., бр. 1 от 5.01.2016 г., в сила от 1.01.2016 г., бр. 104 от 29.12.2016 
г., в сила от 1.01.2017 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2017 г., в сила от 21.03.2017 г., изм., бр. 102 от 

22.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г. 
 
 
 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 
 

 ПОСТАНОВИ: 
 
 
 

§1. В Таблица на базисния размер на дневните командировъчни пари във валута  
при дългосрочно командироване на служителите в задграничните  
представителства на Република България в чужбина при условията и по реда, 
определени със Закона за дипломатическата служба от Приложение №1 към чл. 
6, ал.1 след ред №58 се създава нов ред №58а : 
 
 

58а. 
Кралство Саудитска 
Арабия 

евро 94 

 
 

§2. В ред №14 от Таблица на размера на средствата за наем на обзаведено жилище 
за съответната държава, определен в процент от базисния размер на дневните 
командировъчни пари във валута за 30 календарни дни от Приложение №6 към 



чл.13, ал.1 и 2, след думите „Катар, Обединени арабски емирства, Индонезия“ се 
поставя запетая и се добавя „Кралство Саудитска Арабия“.  
 

Заключителна разпоредба 
 

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник. 
 
 
 
 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:      
                                                                              (БОЙКО БОРИСОВ) 

 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

(ВЕСЕЛИН ДАКОВ) 
 

 
 
ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА МВНР:   /П/ 

(ЕЛЕНА ШЕКЕРЛЕТОВА) 
 

            
           ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНА”:  /П/ 

(СВЕТЛАНА СТОЯНОВА) 
 

 


