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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 
     П р о е к т ! 
 

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 Минстерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за служебните командировки и 
специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на 
Министерския съвет от 2004 г.  

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,  
 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация внасям за разглеждане в Министерския съвет проект на 
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за 
служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на 
Министерския съвет.  

Проектът на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за служебните 
командировки и специализации в чужбина е част от мерките за подобряване на 
администрирането на публичните разходи във връзка с участието на представители на 
българските ведомства в заседанията на работните органи на Съвета на Европейския съюз. С 
предлагания проект се създават по-добри условия по отношение на механизма на 
централизираното отчитане на разходите за командировки.  

Промените обхващат разпоредбите на Раздел VІ от Наредбата за служебните 
командировки и специализации в чужбина и са насочени конкретно за подобряване на 
координацията и организацията на централизираното отчитане на пътните разходи.  

Създава се по-ясна регламентация на процеса по отчитане на разходите за служебните 
командировки при участието в заседанията на работните органи на Съвета. Въвеждат се по-
ясни правила по отношение на координиращите служители в отделните ведомства относно 
извършване на съответните отчетни дейности и срокове, в които съответните документи 
следва да бъдат съхранявани центарлизирано в централното координиращо звено в 
Министерството на финансите.  



Определя се дирекция „Икономическа и финансова политика”  на Министерство на 
финансите като централно координиращо звено, отговорно за централизираното съхранение 
отчетните документи по чл. 45, т.2 – 5 и чл. 47 от наредбата.  

Предлаганият проект на акт е изготвен в съответствие с Решение № 31/2008 г. 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. С предлаганите изменения и допълнения в него ще се постигне хармонизация на 
действащото законодателство с посочения акт на Европейския съюз. 

Проектът на акт няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния 
бюджет.  

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на постановление е 
публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите.  

Проектът на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за служебните 
командировки и специализации в чужбина е съгласуван в съответствие с Устройствения 
правилник на Министерския съвет и неговата администрация. Направените целесъобразни 
бележки и предложения са отразени. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,  

Въз основа на гореизложеното и на основание на чл. 8, ал. 2 от Устройствения 
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският 
съвет да разгледа и приеме предложения проект на постановление.  

 
Приложения:  

1. Проект на Постановление на Министерския съвет;  
2. Съгласувателни становища;  
3. Справка за отразяване на становищата;  
4. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване.  

 
 
 
 
 

ЗАМ. МИНИСТЪР - ПРЕДЕСЕДАТЕЛ  
И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:  
 

/СИМЕОН ДЯНКОВ/  
 

   


