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ДО 
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 
 

Д О К Л А Д 
 

от  
 

Екатерина Захариева  
заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на 

външните работи 
 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на  
Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с 
Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004, изм. 
и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г.,  бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 
г.,  бр. 64 от 2008 г.,  бр. 10 и 73 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г.,  
бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г., бр. 27 от 2016г., бр. 2 от 2017 г., бр. 18 от 2020 
г.) 
 

 
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 допълнение на  Наредбата за служебните 
командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на 
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004, изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 
г., бр. 36 и 96 от 2005 г.,  бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г.,  бр. 64 от 2008 г.,  бр. 10 
и 73 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г.,  бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 
57 от 2015 г., бр. 27 от 2016г., бр. 2 от 2017 г., бр. 18 от 2020 г.). 

 В Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина се 
уреждат условията и редът за командироване, осъществяване и отчитане на 
служебните командировки и специализации в чужбина, правата и задълженията на 
командироващите органи и на командированите лица. 

В условията на усложнена международна епидемиологична обстановка, 
свързана с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, при краткосрочно 
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командироване на служители по реда на Наредбата за служебните командировки и 
специализации в чужбина, са налице изисквания за влизане на територията на 
държавата, в която е командировано лицето,  служителите да представят 
отрицателен резултат от медицинско изследване по метода на полимеразната 
верижна реакция за доказване на COVID-19. В същото време, предвид 
обстоятелството, че командироването произтича от служебна необходимост или 
нуждите на предприятието, би следвало разходите, които са свързани с осигуряване 
на необходимите предпоставки служителят да изпълнява служебните си 
задължения в мястото на командироване, да са за сметка на ведомството или 
предприятието, което е командировало лицето. Предвид изложеното, с настоящия 
проект на постановление се цели да бъдат уредени нововъзникналите обществени 
отношения, като с изрична разпоредба бъде регламентирано, че разходите за 
медицински изследвания на командированите лица по метода на полимеразната 
верижна реакция за доказване на COVID-19, които се изискват за влизане на 
територията на държавата, в която е командировано лицето, са за сметка на 
ведомството или предприятието, което е командировало лицата, или на 
ведомството или предприятието, което поема разходите по чл. 4 от Наредбата за 
служебните командировки и специализации в чужбина.  

Предлаганото допълнение би било в съответствие със задълженията на 
работодателите и органите по назначаване да осигуряват здравословни и безопасни 
условия на труд на своите работници/служители по чл. 38а от Закона за държавния 
служител и чл. 127, ал.1,т.3 от Кодекса на труда.  

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, б. „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 допълнение на  Наредбата за служебните командировки 
и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет 
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004, изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 
г.,  бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г.,  бр. 64 от 2008 г.,  бр. 10 и 73 от 2009 г., бр. 73 
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от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г.,  бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г., бр. 27 от 
2016г., бр. 2 от 2017 г., бр. 18 от 2020 г.). 

 

 

                                                                                    /п/ 

Екатерина Захариева 
Заместник министър – председател по правосъдната реформа и  

министър на външните работи 
 


