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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ 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 нормативни актове на
Министерския съвет.
Постановлението предвижда изменения в Наредбата за командировъчните
средства при задграничен мандат, в Устройствения правилник на Министерството
на външните работи и в Постановление № 221 на Министерския съвет от 1999 г. за
приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи и за
преобразуване и закриване на административни структури към министъра на
външните работи.
1. Изменения в Наредбата за командировъчните средства при задграничен
мандат:
1.1. 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.
Поради силно ограничения бюджет на МВнР в последните години с
Постановление № 98 на Министерския съвет от 2010 г. бе създаден § 8а в
Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата, съгласно който до 31
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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 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018 и 2019г., като съответната дата бе отлагана с по една календарна година.
Бюджетната рамка на дейността на МВнР за 2020 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 2010 г. , да бъде
запазено до 31.12. 2020 г.
1.2. С проекта на постановление на Министерския съвет се предлагат
изменения в Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат,
които целят да приведат разпоредбите на Наредбата в съответствие с новото
официално наименование на Република Северна Македония.
2. Изменения в Устройствения правилник на Министерството на външните
работи
С Постановление № 10 на Министерския съвет от 2017г. за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи
общата численост на персонала в Министерството на външните работи беше
увеличена от 1344 на 1380 щатни бройки, като увеличението се отнася до
числеността на персонала в задграничните представителства на Република
България (от 684 на 720 щатни бройки), с оглед кадровото обезпечаване на
подготовката и осъществяването на Българското председателство на Съвета на ЕС
през 2018г.
Предвид необходимостта от намаляване на числеността на Министерството
на външните в съответствие с §16, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби
към Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн. ДВ бр.
15 от 2012 г., изм. и доп., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр.
80 от 2018 г.), с настоящия проект на постановление на Министерския съвет се
предлага намаляване числеността на Министерството на външните работи с 10
(десет) щатни бройки. Намалението засяга числеността на персонала в
задграничните представителства на Република България.
Изменението
на
числеността
на
персонала
в
задграничните
представителства налага изменение и в Постановление № 221 на Министерския
съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
външните работи и за преобразуване и закриване на административни структури
към министъра на външните работи, в което се отразява намаляването с десет
щатни бройки на задграничния щат на МВнР.
Проектът на постановление няма да доведе до въздействие върху
държавния бюджет.
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.
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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
за изменение на нормативни актове на Министерския съвет.

/п/
Екатерина Захариева
Заместник министър – председател по правосъдната реформа и
министър на външните работи
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