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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 допълнение на Наредбата за
командировъчните средства при задграничен мандат, с което ще се осигури
необходимата правна рамка за дългосрочно командироване на служители в гр.
Рияд, Кралство Саудитска Арабия чрез установяване на базисен размер за
определяне на командировъчните пари и на максимален размер на средствата
за наем на жилище в Кралство Саудитска Арабия.
С Решение на Министерския съвет № 29 от 23.01.1995 г. е утвърдено
решението Република България да установи дипломатически отношения с
Кралство Саудитска Арабия, както и да открие свое посолство в гр. Рияд. На 5
октомври 2015 г. Кралство Саудитска Арабия откри свое дипломатическо
представителство в гр. София. Кралство Саудитска Арабия е сред държавите с
най-голяма тежест в арабския и мюсюлманския свят и със значително глобално
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влияние. Страната е ключов фактор в Съвета за сътрудничество на държавите
от Персийския залив, а в световен мащаб е единствената арабска страна
включена в групата на страните от Г-20. До настоящия момент липсата на
българска дипломатическа мисия в саудитската столица се явява основно
препятствие пред развитието на политическия диалог и сътрудничеството в
областите от взаимен интерес. В периода 28-30 ноември 2017г. се състоя
официално посещение на министър-председателя на Република България г-н
Бойко Борисов начело на делегация от министри и председатели на държавни
агенции в Кралство Саудитска Арабия. В рамките на визитата е изразена
политическата воля на българското правителство за развитие на политическия
диалог, търговско-икономическото и инвестиционното сътрудничество с
Кралство Саудитска Арабия и е изразено конкретно намерение за откриване на
българско посолство в саудитската столица, за което през месец август 2018 г. с
Постановление на Министерския съвет са предвидени допълнителни средства
по бюджета на Министерството на външните работи.
Българската дипломатическа мисия в гр. Рияд следва да бъде осигурена
с дипломатически и административен персонал. Служителите в задграничните
представителства осъществяват дейността си въз основа на заповед за
дългосрочно командироване. За времето на задграничния мандат служителят
получава освен възнаграждението си и командировъчни средства. С чл. 71, ал.2
от Закона за дипломатическата служба законодателят е предоставил
правомощието на Министерския съвет със своя наредба да определя размера и
начина на определяне на командировъчните средства в зависимост от
държавата на командироване, дипломатическия ранг, длъжността на
служителя и броя на членовете на семейството му, които го придружават в
приемащата държава. В съответствие с чл. 6, ал.1 от НКСЗМ командировъчните
пари се определят от базисен размер за съответната държава съгласно
Приложение № 1. Към момента в Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от НКСЗМ
няма установен базисен размер за Саудитска Арабия. Предвид изложеното, е
необходимо приемането на постановление на Министерския съвет за
допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен
мандат, с което да бъде установен базисен размер на командировъчните
средства за Кралство Саудитска Арабия.
За
времето
на
дългосрочната
командировка
изпращащата
администрация е задължена да осигури на служителя подходящо жилище или
средства за наем, чийто максимален размер е установен в Приложение № 6 към
чл. 13, ал.1 и 2 от НКСЗМ по държави. Предвид липсата на сграден фонд в
Кралство Саудитска Арабия, който българската държава би могла да
предостави за жилища на дългосрочно командировани служители, е
необходимо да бъдат осигурени средства за наем на жилища. Към момента
липсва правна уредба относно максимален размер на средствата за наем за
жилища в Кралство Саудитска Арабия, което налага Приложение № 6 към
чл.13, ал.1 и 2 от НКСЗМ да бъде допълнено със съответен размер за Кралство
Саудитска Арабия.
С проекта на постановление се предлага да се регламентират условията
за дългосрочно командироване на служители на МВнР и други ведомства в
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Рияд, посредством допълване на Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от НКСЗМ,
като за Кралство Саудитска Арабия се предвиди базисен размер на дневните
командировъчни средства от 94 евро и включване на Кралство Саудитска
Арабия на ред 14 от Приложение № 6 към чл. 13, ал. 1 и 2, с което се определят
средства за наем в размер на 95% базисния размер на дневните
командировъчни пари във валута за 30 календарни дни.
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 е публикуван на официалната интернет-страница на
Министерството на външните работи и на Портала на Министерския съвет за
обществени консултации съгласно разпоредбата чл. 26, ал. 2 от Закона за
нормативните актове. Министерството на външните работи е започнало
подготовката на проекта на акт през февруари 2018 г. като до настоящия
момент са предприети действия по съгласуване с Министерството на
финансите на нужните за издръжката на посолството средства, включително и
за дългосрочното командироване на служители. С Постановление на
Министерския съвет № 168 от 9 август 2018 г. необходимите средства, в това
число по показател „Персонал“, са осигурени по бюджета на МВнР за 2018 г.
Изпълнението на ПМС № 168/09.08.2018 г. до края на бюджетната 2018 г.
налага в спешен порядък, през месец септември да бъдат командировани
служители за предприемане на действия по осигуряване на помещения за
посолството и неговото откриване, което налага срокът за обществени
консултации по проекта на постановление да бъде 14 дни.
Проектът на Постановление за допълнение на Наредбата за
командировъчните средства при задграничен мандат няма да доведе до пряко
и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.
В изпълнение на чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове е
извършена частична предварителна оценка на въздействието на проекта на
постановлението.
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 за допълнение на Наредбата за командировъчните средства
при задграничен мандат.
/п/
Екатерина Захариева
Заместник министър – председател по правосъдната реформа и
министър на външните работи
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