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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация (УПМСНА), внасям за разглеждане 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 от 2004 г.
(Обн. ДВ, бр. 50 от 2004 г., 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 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 2016 г. и бр. 2 от 2017 г.).
Предлаганите промени в Наредбата за служебните командировки и специализации в
чужбина (Наредбата) произтичат от необходимостта да бъде създадена възможност
установеният ред за краткосрочните командировки в чужбина по отношение на заплащането при
краткосрочен престой на полицейски служители на територията на съседна държава при
изпълнение на конкретни задължения да не се прилага. По този начин ще се постигне баланс по
отношение на всички служители, които изпълняват дейности по граничен контрол и наблюдение
на държавната граница.
Наредбата урежда 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. Съгласно чл. 21 от Наредбата, на лицата,
които в изпълнение на служебни задължения престояват по-малко от едно денонощие на
територията на съседна на Република България държава, се полагат дневни пари в размер 35 на
сто от дневните пари за съответната държава, ако престоят на лицата е повече от 4 часа. Тази
разпоредба се прилага в Министерството на вътрешните работи само по отношение на
полицейски служители, които по силата на действащи международни договори, сключени с
Румъния и Република Гърция са командировани да изпълняват служебни задължения по
извършване на гранични проверки или наблюдение на държавната граница или са
командировани да изпълняват служебни задължения в Съвместен контактен център, разположен
на територията на съседна на Република България държава, като престоят на тези служители на
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територията на посочените съседни на Република България държави е на разстояние до 3
километра от линията на държавната граница и е с продължителност повече от 4 часа, но
по-малко от едно денонощие.
Промяната на чл. 21 ще създаде възможност предвидените дневни пари да не се изплащат
на тази част от полицейските служители, изпълняващи служебните си задължения в Съвместен
контактен център, разположен на територията на съседна на Република България държава, както
и на полицейските служители, които в изпълнение на служебните си задължения по извършване
на гранични проверки или наблюдение на държавната граница престояват на разстояние до 3
километра от линията на държавната граница на Република България. По този начин ще се
постигне еднакво третиране на всички служители на Министерството на вътрешните работи,
които изпълняват съответните служебни задължения, както само на българска територия, така и
на територията на съседни държави, но на минимално разстояние от държавната граница.
Проектът на ПМС няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния
бюджет, за което е изготвена и приложена финансова обосновка съгласно приложение № 2.2 към
чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от УПМСНА, одобрена от министъра на финансите.
С проекта на ПМС не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради
което не е изготвена и приложена таблица за съответствие с европейското законодателство.
Проектът на ПМС не предвижда въвеждане на нов регулаторен режим, поради което не е
изготвено и приложено мотивирано становище относно необходимостта от въвеждането на
такъв режим.
Документите за приемане на проекта на ПМС са съгласувани по реда на чл. 32 от
УПМСНА, като становищата на министрите са отразени съгласно приложената справка.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация,
П Р Е Д Л А Г А М :
Министерският съвет да разгледа и приеме проекта на Постановление за изменение и
допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с
Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.
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