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ДО 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
 

 

Д О К Л А Д 

от Светлан Стоев  – Министър на външните работи 

 
Относно: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение 

на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с 
Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 
г., изм. и   доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 57 и 98 от 2009 г., бр. 40 от 2010 г., бр. 2 и 104 
от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 2 и 108 от 2014 г., бр. 1 и 104 от 2016 г., бр. 24 и 102 
от 2017 г., бр. 75 и 107 от 2018 г., бр. 49 и 101 от 2019 г. и бр. 2 от 2021г.) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
 
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане и приемане проект на 
Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за 
командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 
188 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г., изм. и   доп., бр. 
101 от 2008 г., бр. 57 и 98 от 2009 г., бр. 40 от 2010 г., бр. 2 и 104 от 2011 г., бр. 103 
от 2012 г., бр. 2 и 108 от 2014 г., бр. 1 и 104 от 2016 г., бр. 24 и 102 от 2017 г., бр. 75 
и 107 от 2018 г., бр. 49 и 101 от 2019 г. и бр. 2 от 2021г.). 

Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат урежда 
размера и начина на определяне на командировъчните средства за времето на 
задграничния мандат на служителите в задграничните представителства на 
Република България, дългосрочно командировани при условията и по реда, 
определени със Закона за дипломатическата служба. 

С  Постановление № 98 на Министерския съвет от 2010 г. бе създаден § 8а 
в Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата, съгласно който до 31 
декември 2010 г. командировъчни пари по чл. 6 за почивните и празнични дни 
през време на ползване на отпуск, с изключение на случаите по чл. 10, не се 
изплащат. Този подход бе приложен и през 2011г., 2012г., 2013г., 2014г., 2015г., 
2016г., 2017г., 2018г., 2019г., 2020г. и 2021г., като съответната дата бе отлагана с 
по една календарна година. 
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Бюджетната рамка на дейността на МВнР за 2022 г. налага действието на 
предвиденото в § 8а от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата 
ограничение за заплащане на командировъчните средства за почивните и 
празнични дни през време на отпуск, предвидено в Наредбата през 2010г. , да бъде 
запазено до 31.12. 2022 г. 

С приемането на проекта на постановление се цели по-ефективно, 
ефикасно и икономично разпределение и разходване на разходите по бюджета на 
МВнР през 2022г. 

Проектът на постановление няма да доведе до въздействие върху 
държавния бюджет, поради което към проекта на акт е приложена необходимата 
финансова обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник 
на Министерския съвет и на неговата администрация.  

Проектът не е свързан с изпълнение на актове на Европейския съюз, 
поради което не се прилага справка за съответствие с европейското право. 

Проектът на акт беше публикуван на официалната интернет-страница на 
Министерството на външните работи и на Портала на Министерския съвет за 
обществени консултации съгласно  чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните 
актове. 

В изпълнение на чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове е 
извършена частична предварителна оценка на въздействието на проекта на 
постановление. 

Проектът на постановление е съгласуван по реда на чл. 32 от 
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, 
като направените бележки и предложения са отразени. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения 
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 
Министерският съвет да обсъди и приеме представения проект на Постановление 
на Министерския съвет за изменение на Наредбата за командировъчните 
средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на 
Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г., изм. и   доп., бр. 101 от 
2008 г., бр. 57 и 98 от 2009 г., бр. 40 от 2010 г., бр. 2 и 104 от 2011 г., бр. 103 от 2012 
г., бр. 2 и 108 от 2014 г., бр. 1 и 104 от 2016 г., бр. 24 и 102 от 2017 г., бр. 75 и 107 от 
2018 г., бр. 49 и 101 от 2019 г. и бр. 2 от 2021г.). 
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