СТАНОВИЩЕ
по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за
командировъчните средства при задграничен мандат, приета с ПМС № 188 от 2008 г.
По процедура
Обществената консултация във връзка с конкретния проект на нормативен акт следва
да се проведе в пълния 30-дневен срок, съгласно изискванията на ЗНА. Единствено
субективното желание на вносителя не може да бъде „аргумент“ за съкращаване на
срока на консултациите.
Правното становище на Център за оценка на въздействието на законодателството е
много добре аргументирано в този смисъл.
По същество на предложението
Стремежът на вносителя необосновано да съкрати срока за консултации не е
единствената проява на субективизъм в случая.
В доклада си до Министерския съвет вносителят посочва, че проектът на
Постановление предвижда „промяна на паричната единица и съответното
преизчисляване на базисния размер на дневните командировъчни пари във валута на
дългосрочно командированите служители в задграничните представителства на
Република България във Великобритания и САЩ“, поради факта , че в указаните две
държави се оперира в съответната местна валута и при транзакциите в чужда валута
местните банки удържат такси и комисионни при обменен курс с няколко пункта понисък от пазарния, а това се отразява неблагоприятно върху бюджета на МВнР, който
търпи загуба от плащането на такси и комисионни. Вносителят също изтъква, че
„обмяната на валута влияе негативно върху размера на получаваните командировъчни
средства от дългосрочно командировани служители“.
От горното следва, че вносителят признава, че в държави, чиито икономики и банкови
системи са базирани изцяло на съответната местна валута, обмяната на валута влияе
негативно върху размера на получаваните от дългосрочно командированите служители
командировъчни средства. Това обстоятелство е валидно за практически всички страни,
в които българската държава има свои задгранични представителства и чиито
икономики и банкови системи са базирани изцяло на съответната местна валута. Нещо
повече, много от тези страни имат банкови системи, които функционират по-зле и/или
в по-рестриктивен нормативен режим от тези във Великобритания и САЩ, което
обективно поставя работещите там дългосрочно командировани служители в много понеблагоприятно положение от колегите им в САЩ и Великобритания. Вносителят,
обаче, не е счел за нужно да представи някакво обяснение, защо проектът на
Постановление визира единствено Великобритания и САЩ при положение, че
аргументацията относно икономиките и банковите системи е приложима в още поголяма степен към много други държави, в които България има дългосрочно
командировани служители.
От гореизложеното се налага извода, че вносителят действа субективно и цели да
разреши индивидуални проблеми, а не да предложи решение или решения (според
местната специфика), които да подобрят условията на работа на всички дългосрочно
командировани служители.

При тези обстоятелства евентуалното приемане на проекта на Постановление в
редакцията, предложена от вносителя, би поставило много дългосрочно командировани
служители в неравно положение спрямо колегите им във Великобритания и САЩ.
По проекта на Постановление
В § 2, т.2 на проекта на Постановление се предвижда базисният размер на дневните
командировъчни пари във валута за САЩ да бъде 132 щ.д.
Само по себе си това предложение е рационално и не следва да предизвиква въпроси,
но то поставя друг, по-общ проблем, който вносителят е пропуснал да коментира.
Съгласно чл. 6, ал. 4 от НКСЗМ в редакцията, влязла в сила от 1 юли 2017 г., размерът
на командировъчните средства следва да се съобразява с „индексът на ООН за цените
на дребно (RPI)“, т.е. да отчита стойността на живота в съответната страна/град.
Съгласно RPI на ООН, за база се приема индекса на стойността на живота в Ню Йорк 100, като стойността на живота във всички останали държави/градове, фигуриращи в
RPI на ООН, се изчислява като съотношение спрямо индекса на Ню Йорк. Анализът на
съответните данни в Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в
сила от 01.07.2017 г.) показва, че по отношение на базисния размер на дневните
командировъчни пари във валута за някои държави има съществено отклонение от
разпоредбата на чл.6, ал.4., т.е. за някои държави базисният размер на дневните
командировъчни пари във валута е определен в нарушение на чл.6, ал.4 от НКСЗМ.
Подобна уредба е в противоречие и със Закона за защита от дискриминация, който
предвижда в чл. 14, че работодателят осигурява равно възнаграждение за еднакъв или
равностоен труд, като прецизира, че се визират всички възнаграждения, плащани пряко
или непряко.
Следователно, всяко отклонение от разпоредбата на чл.6, ал.4. при определяне на
базисния размер на дневните командировъчни пари във валута е проява на субективен
подход и представлява дискриминационно отношение спрямо дългосрочно
командированите служители в тези държави.
В допълнение, размерът на командировъчните пряко засяга здравето на мнозина
дългосрочно командировани служители и техните семейства, тъй като съгласно чл. 14,
ал. 1 и 2 от НКСЗМ възможностите за сключване на договори за медицинска
осигуровка са пряко обвързани именно с базисния размер на командировъчните
средства.
В тази връзка следва да се отбележи, че по отношение на разходите за медицинско
обслужване и здравно осигуряване за служителите в САЩ също са предвидени поблагоприятни условия, отколкото за другите дългосрочно командировани служители. В
общия случай, съгласно чл. 14 от НКСЗМ, на командирования служител и на всеки
член на неговото семейство се поемат разходи за медицинско обслужване и здравно
осигуряване в приемащата държава за една календарна година в размер до 50 на сто от
базисния размер за 30 календарни дни (освен в случаите, когато е обезпечено безплатно
медицинско обслужване по силата на международен договор с приемащата държава),
докато за САЩ същите разходи се поемат в размер на 62 на сто.
Министерски съвет следва да поиска конкретни разяснения по всички тези проблеми от
вносителя.
Комисията за защита от дискриминация също има основание да упражни по отношение
на предложенията на вносителя, както и на определени разпоредби на НКСЗМ и

Приложение №1 към нея, правомощията си съгласно чл.47 от Закона за защита от
дискриминация.

