
 

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 .................... 2022г. 

 

за изменение и допълнение 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., бр. 2 от 2021г. и бр. 1 от 

2022г.) 

 

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 
 

ПОСТАНОВИ: 

 

 

§1. Член 10 се изменя така:   

„Чл. 10. (1) При отпуск поради временна неработоспособност и поради бременност 

и раждане с продължителност до 90 календарни дни командировъчните пари се изплащат 

в размер 80 на сто - когато отпускът се ползва в приемащата държава, и в размер 30 на сто 

– когато се ползва в Република България. 

(2) Когато отпускът поради временна неработоспособност и поради бременност и 

раждане е с продължителност над 90 календарни дни, след деветдесетия ден 

командировъчни пари не се изплащат.“ 

§2. В чл.17 се правят следния изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„Чл.17. (1) С правата по наредбата за всяка календарна година се ползват членовете 

на семейството на командирован служител, ако пребивават с него в приемащата държава 

за срок не по-малък от ½ от всяка година от задграничния мандат. По отношение на 

годината на първоначално заминаване и годината на окончателно завръщане, с правата по 

наредбата за съответната година се ползват членовете на семейството на командирован 

служител, които пребивават заедно с него в приемащата държава за срок не по-малък от 

½ от периода между датата на начало на командировката и края на същата календарна 

година, съответно за срок не по-малък от ½ от периода между началото на календарна 

година на окончателно завръщане и датата на окончателно завръщане.“ 



2. Алинея 2 се изменя така:  

„(2) Децата, родени след началото на командировката, се ползват от правата по 

наредбата в годината на раждане на детето, ако пребивават със служителя в приемащата 

държава за срок не по-малък от 1/2 от периода между датата на раждането и края на 

годината, в която е родено детето.“ 

3. Аления 3 се изменя така:  

„(3) В случаите на сключване на брак след началото на командировката 

съпругът/съпругата на служителя се ползват от правата по наредбата в годината на 

сключване на брака, ако пребивават със служителя в приемащата държава за срок не по-

малък от 1/2 от периода между датата на сключване на брак и края на годината, в която е 

сключен бракът .“ 

4. Алинея 4 се изменя така: 

„(4) Децата, навършващи 18-годишна възраст по време на командировката, които 

не продължават да учат в приемащата държава, се ползват от правата по наредбата до 

навършване на 18-годишна възраст, ако пребивават със служителя в приемащата държава 

за срок не по-малък от 1/2 от всяка година от задграничния мандат до годината на 

навършване на пълнолетие, а по отношение на годината на навършване на пълнолетие- за 

срок не по-малък от 1/2 от периода между началото на годината, в която навършват 18-

годишна възраст, и датата на навършване на пълнолетие.“ 

5. Аления 5 се изменя така: 

(5) Децата, навършващи 25-годишна възраст по време на командировката, които 

продължават да учат в приемащата държава, се ползват от правата по наредбата, ако 

пребивават със служителя в приемащата държава за срок не по-малък от 1/2 от всяка 

година от задграничния мандат до годината на навършване на 25-годишна възраст, а по 

отношение на годината на навършване на 25-годишна възраст - за срок не по-малък от 1/2 

от периода между началото на годината, в която навършват 25-годишна възраст, и датата 

на навършване на 25-годишна възраст. 

6. Аления 6  се изменя така: 

„(6) Съпругът, чийто брак е прекратен по време на командировката, се ползва от 

правата по наредбата в годината на прекратяване на брака, ако пребивава със служителя в 

приемащата държава за срок не по-малък от 1/2 от периода между началото на годината, 

в която е прекратен бракът, и датата на прекратяване на брака.“ 

§3. В §1, т. 4 от Допълнителните разпоредби накрая се поставя запетая и се добавя 

„включително не работи от разстояние в домашна среда по правоотношение, възникнало 

в Република България, в приемащата държава или в трета държава“. 

§4. В §8а  на Преходните и заключителните разпоредби думите „2022 г.” се заменят 

с „2023 г.”. 

§5. В приложение № 6 към чл. 13, ал. 1 и 2 Таблицата на размера на средствата за 

наем за съответната държава, определен в процент от базисния размер на дневните 

командировъчни пари във валута за 30 календарни дни се изменя така: 

 

„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 

 

№ по ред  Размер 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 

Държави  

1. 45 Афганистан, Иран, Йемен, КНДР, Пакистан, 

Ангола, Гана, Зимбабве, Судан, Етиопия, Тунис, 

ЮАР, Бразилия, Албания, Гърция, Кипър, 

Република Северна Македония, Молдова, Чехия, 

Камбоджа 

2. 50 Хърватия, Беларус, Румъния, Словения, 

Армения, Босна и Херцеговина, Черна гора, 

Косово, Сърбия 

3. 55 Дания, Естония, Испания, Латвия, Литва, 

Словакия, Норвегия, Португалия, Русия, Турция, 

Украйна, Виетнам, Сирия, Узбекистан, Мексико, 

Чили, Куба, Мароко, Индия 

4. 60  Йордания, Полша, Унгария, Либия, Казахстан, 

Грузия 

5. 65 Нидерландия, Канада, Азербайджан 

6. 70 Австрия, Финландия, Швейцария, Франция, 

Ливан 

7. 73 Белгия 

8. 75 Тайланд, Венецуела, Алжир, Египет, Монголия 

9. 80 Япония, Кувейт, Швеция 

10. 85 
Австралия, Германия, Ирландия, Италия, 

Аржентина, Нигерия 

11. 90 Великобритания, Израел 

12. 95 Китай, Ирак 

13. 105 Съединени американски щати, Република Корея 

14. 110 Катар, Обединени арабски емирства, Индонезия, 

Кралство Саудитска Арабия 

  



        

Заключителна разпоредба 

 

§ 6. (1) Постановлението влиза в сила от 1 януари 2023 г.  

 

(2) Размерите 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, посочени в таблицата по § 5 от това постановление, се прилагат по 

отношение на договорите за наемане на жилища, сключени след 1 януари 2023 г., с 

изключение на Армения, за която процентът, определен на ред № 2 от таблицата по § 5 се 

прилага по отношение на договорите за наемане на жилища, сключени след 1 ноември 

2022 г. 

  

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

                                                                                         (ГЪЛЪБ ДОНЕВ) 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

(КРАСИМИР БОЖАНОВ) 

 

 

 

ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА МВНР:                            

(ИВАН КОНДОВ) 
 

            

           ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНА”:                      

(СВЕТЛАНА СТОЯНОВА) 


