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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

Проект! 

 

 

ДО 

 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 

 

ОТ 

 

СИМЕОН ДЯНКОВ – ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на нормативни актове на Министерския съвет . 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

неговата администрация внасям за разглеждане в Министерския съвет проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на 

Министерския съвет, с което се правят изменения и допълнения в Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския 

съвет от 2004 г. и в Постановление № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението 

на държавния бюджет на Република България за 2012 г. 

С проекта на постановление са предвидени изменения и допълнения в раздел 

VІ.”Централизирано отчитане на пътните разходи за участие в заседанията на работните 

органи на Съвета на Европейския съюз” от Наредбата за служебните командировки и 

специализации в чужбина. Измененията отразяват разпоредбите на влязлото в сила на 1 март 

2011 г. Решение 32/2011 на Генералния секретар на Съвета/Върховен представител за 

Общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на пътни 

разходи за делегати на членовете на Съвета и правилата за прилагането му и целят 

оптимизиране на механизма на централизирано отчитане и възстановяване на разходите. 

В съответствие с Правилата за прилагане на Решение 32/2011 относно възстановяване 

на пътни разходи за делегати на членове на Съвета, могат да бъдат покрити и обявени за 

оправдани допълнителни разходи, дължащи се на неподходящи разписания за полети. Това 
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се отнася до разходите за настаняване в хотел, ограничени до най-много две нощувки в 

населеното място, където се провежда заседанието, и в размер, посочен в горните правила. 

Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, 

поради което не е приложена Справка за съответствие с европейското законодателство 

съгласно чл. 35, ал. 1, т. 3 от УПМСНА. Разпоредбите на Решение 32/2011 на Генералния 

секретар на Съвета/Върховен представител за Общата външна политика и политика на 

сигурност относно възстановяване на пътни разходи за делегати на членовете на Съвета и 

правилата за прилагането му, директно се прилагат от държавите-членки. 

Проектът на постановление на Министерския съвет е съгласуван в съответствие с 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Направените бележки и предложения са отразени съгласно приложената справка. 

Предложеният проект на постановление няма да окаже въздействие върху държавния 

бюджет, поради което не е необходимо прилагането на финансова обосновка, съгласно чл. 

35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация.  

 
 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да 

разгледа и приеме приложения проект на постановление.  

 

Приложения: 

 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

нормативни актове на Министерския съвет; 

2. Становища, получени при съгласуване на проекта; 

3. Справка за получените становища;  

4. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 

5. Електронен носител. 

 

 

 

 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

 

 

СИМЕОН ДЯНКОВ 
 

 

 

 

 

 


