ПРОЕКТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№.............

от .................. 2012 година

за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:

§1. В Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с
Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; доп.,
бр. 80 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2004 г.; доп., бр. 36 от 2005 г.; изм., бр. 96 от 2005 г.;
доп., бр. 2 и 23 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2007 г.; доп., бр. 64 от 2008 г.; изм., бр. 10
от 2009 г.; доп., бр. 73 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 105 и 106 от 2011
г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието на раздел VI думите „пътните разходи“ се заменят с „разходите“.
2. В чл. 41:
а) в ал. 1 думите „пътните разходи“ се заменят с „разходите“.
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Редът по ал. 1 се отнася за пътните разходи и за разходите по ал. 3, направени за
участие на представители на българските ведомства в заседания на работни органи на
Съвета, които попадат в обхвата на действащото към момента на пътуването Решение 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 неговите изменения и допълнения, наричано по-нататък „действащото
решение на Генералния секретар,” и правилата за прилагането му.“
в) създава се ал. 3:
„(3) В изрично упоменати случаи, при условия и в рамките на лимитите, установени
в правилата за прилагането на действащото решение на Генералния секретар на
възстановяване подлежат и направените разходи за до две нощувки.”

3. В чл. 42 думата „пътни“ се заличава, а думите „Решение 32/2011“ се заменят с
„действащото решение на Генералния секретар”.
4. В чл. 43 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „пътните разходи“ се заменят с „разходите“.
б) в ал. 2 думите „Европейски въпроси“ се заменят с „Икономическа и финансова
политика“, а думите „пътните разходи“ се заменят с „разходите“.
5. В чл. 44 се правят следните изменения:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) При участие в заседания на работните органи към Съвета, които попадат в
обхвата на действащото решение на Генералния секретар, командироването се
осъществява съгласно изискванията на наредбата, като извършените разходи подлежат на
отчитане и по реда на този раздел.
б) в ал. 2 думите „в съответствие с приложение 1 към Решение 32/2011“ се заменят
със „съгласно съответното приложение към действащото решение на Генералния
секретар“.
6. В чл. 45:
а) в т. 2 думите „програмата на“ се заличават;
б) в т. 5 думите „пътните разходи” се заменят с „разходите”;
в) създава се т. 6:
„6. копие от разходооправдателен документ за направени разходи за нощувки за
случаите по чл. 41, ал. 3, на името на съответния командирован служител, удостоверяващ
стойността на нощувката (нощувките) в левове или в чужда валута, заверено от звеното за
финансово-стопански дейности с подпис и печат на съответното ведомство, откъдето е
командированото лице.“
7. В чл. 46, ал. 1 думата „пътните” се заличава, а думите „приложение 1 към Решение
32/2011“ се заменят със „съответното приложение към действащото решение на
Генералния секретар“.
8. В чл. 47 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думата „пътни” се заличава, а думите „т. 2 – 5“ се заменят с „т. 2 – 6, както и
контролен лист за наличните документи съгласно приложение № 4а“.
б) в ал. 2 думите „без копията на отчетните документи по чл. 45, т. 2 - 5” се заменят с
„без контролния лист и копията на отчетните документи по чл. 45, т. 2 - 6”.
9. В чл. 48, ал. 1 думите „Решение 32/2011“ се заменят с „действащото решение на
Генералния секретар“.
10. В чл. 49 думите „Решение 32/2011“ се заменят с „действащото решение на
Генералния секретар“.
11. Приложение № 4 към чл. 45, т. 1 и чл. 47 се изменя така:
„Приложение № 4 към чл. 45, т. 1 и чл. 47, ал. 1
ОБОБЩЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1
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12. Създава се приложение 4а към чл. 47, ал. 1:
„Приложение № 4а към чл. 47, ал. 1:

..........
КОНТРОЛЕН ЛИСТ

(година)

..…/….
(ден/месец)

.................................................................................................................................
/име, фамилия/
..................................................................................................................................
/ведомство/
Заверени копия от следните документи
Покана/дневен ред на заседанието...........................................
Заповед за командировка...........................................................
Разходооправдателен документ за покупка на самолетен билет.............
Протокол за покупка на самолетен билет.................................
Самолетен билет...............................................................................
Бордни карти............................................................................
Присъствен лист от заседанието..................................................................…
Разходооправдателен документ за нощувка........................................
13. Приложение № 5 към чл. 49 се изменя така:
„Приложение № 5 към чл. 49
DECLARATION ON THE USE OF THE BUDGET FOR 2011 OF TRAVEL EXPENSES OF
DELEGATES FROM BULGARIA CONCERNING REIMBURSEMENT BY THE COUNCIL
GENERAL SECRETARIAT
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Organisation
represente d
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meeting (BGN) (BGN) of travel
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(BGN)

§ 2. В Постановление № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2012 г.(обн., ДВ, бр. 106 от 2011 г.; доп., бр.
30 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 121 думите „пътни разходи за участие на делегати на Република България в
заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз, попадащи в обхвата на
Решение 32/2011 на Генералния секретар на Съвета и отчитащи се съгласно разпоредбите
на § 71 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2012 г. и” се заменят с „разходи съгласно”.
2. В чл. 122 думите „пътни разходи” се заменят с „разходи” и думите „Решение
32/2011“ се заменят с „действащото към момента на пътуването Решение“.
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