
 

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 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., доп., бр. 

101 от 2008 г., бр. 57 от 2009 г., изм., бр. 98 от 2009 г., доп., бр. 40 от 2010 г., изм., бр. 2 от 2011 г., бр. 

104 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 2 от 2014 г., бр. 108 от 2014 г., бр. 1 от 2016 г., бр. 104 от 2016 г., 

изм. и доп., бр. 24 от 2017 г., изм., бр. 102 от 2017 г., доп., бр. 75 от 2018 г. 

 

 

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 
 

ПОСТАНОВИ: 

 

 

 
§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения: 

1. В ал. 4 след израза „могат да сключват“, думите „в приемащата държава“ се 

заличават; 

2. В ал. 5 след израза „могат да сключват“, думите „в приемащата държава“ се 

заличават; 

3. В ал. 6 след израза „могат да сключват“, думите „в приемащата държава“ се 

заличават; 

4. В ал. 8 думите „ако тези разходи не се поемат от сключената медицинска 

осигуровка, тя е с максимално възможно покритие за лимита за медицинско 

обслужване и здравно осигуряване за съответната държава и не е възможно 

транспортиране в България“ се заменят с „ако не е възможно транспортиране в 

България и не е сключена медицинска осигуровка или разходите не се поемат от 

сключената медицинска осигуровка и тя е с максимално възможно покритие за 

лимита за медицинско обслужване и здравно осигуряване за съответната държава“.  

 

§ 2. Чл. 15 се изменя по следния начин: 

 

„Чл. 15. (1) За покриване на учебните такси за детска градина, начално, основно и средно 

образование на всяко дете на дългосрочно командирован служител за всяка учебна година 



изпращащата администрация изплаща на служителя допълнителни командировъчни 

средства в размер до 150 на сто от базисния размер за 30 календарни дни, определен във 

валута за съответната държава. 

(2) Учебните такси за детска градина се заплащат, само ако тя представлява задължителна 

част от основното образование в приемащата държава или когато е условие за записване 

в учебно заведение в съответната държава. 

(3) Учебните такси по ал. 1 за начално, основно и средно образование в частни учебни 

заведения се изплащат от изпращащата администрация само в случай, че в приемащата 

държава няма държавни или общински учебни заведения, в които обучението се провежда 

на някой от езиците, посочени в чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за 

общообразователната подготовка, издадена от министъра на образованието и науката 

(обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.) - английски, френски, немски, руски, испански и италиански 

език или записването на детето на дългосрочно командирования служител в такова 

държавно или общинско учебно заведение е обективно невъзможно за съответната учебна 

година. Наличието на предпоставките за изплащане на допълнителни командировъчни 

средства по реда на тази аления се установява от дългосрочно командирования служител 

с официални документи. 

(4) Извън случаите по ал. 3, допълнителни командировъчни средства за покриване на 

учебни такси за начално, основно и средно образование в частни учебни заведения могат 

да се изплащат, в рамките на лимита по ал. 1, по решение на ръководителя на изпращащата 

администрация, въз основа на мотивиран доклад на ръководителя на задграничното 

представителство за наличие на повишен военен риск, терористична заплаха, усложнена 

епидемиологична обстановка, невъзможност за получаване на светско начално, основно и 

средно образование в държавно или общинско учебно заведение в приемащата държава 

или други причини, представляващи заплаха за живота и здравето на децата на 

дългосрочно командированите служители, или свързани със специфики на 

образователната система на приемащата държава, съставляващи пречка да се осигури 

обучение и възпитание на децата в духа на европейските ценности. 

(5) Изплащането на допълнителните командировъчни средства за всяко дете се извършва 

срещу представяне на: 

1. разходно-оправдателен документ за дължимата такса; 

2. платежен документ /банков, касов или пощенски  документ/; 

3. преведен и заверен документ, удостоверяващ записването в съответния клас 

/учебна година. 

При повтаряне на годината средствата са за сметка на командирования служител. 

(6) Всички допълнителни разходи във връзка с обучението - за пансион, занималня, 

учебници, храна, транспортни услуги, разходи за превод и заверка на документи и други - 

са за сметка на дългосрочно командирования служител. 

(7) В рамките на лимита по ал. 1 изпращащата администрация може да изплати на 

дългосрочно командирования служител допълнителни командировъчни средства за 

покриване на учебните такси за обучение на дете на служителя в българско неделно 

училище в чужбина, което осъществява своята дейност в съответствие с изискванията на 

Постановление № 90 на Министерския съвет от 2018 г. за българските неделни училища 

в чужбина (обн., ДВ, бр. 47 от 2018г.) и е вписано в списъка по чл. 11 от същото 

постановление. 



(8) Разходи по този член не се изплащат на командированите по чл. 70 от Закона за 

дипломатическата служба.” 

 

§ 3. На ред 70 от Приложение №1 към чл. 6, ал.1 „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“, числото „89“ се заменя с „97“. 

 

§ 4. В § 8а  на  Преходните и заключителните разпоредби думите „2018 г.” се заменят с 

„2019 г.”. 

 

 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” с 

изключение на § 4, който влиза в сила от 1 януари 2019 г. и §2, който влиза в сила от 1 

август 2019г. 

 

 

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) 


