РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М И Н И С Т Е Р С К И
С Ъ В Е Т
ПРОЕКТ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№........................................
от .................... 2019г.

за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с
Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г.(обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г., изм.
и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 57 и 98 от 2009 г., бр. 40 от 2010 г., бр. 2 и 104 от 2011 г., бр.
103 от 2012 г., бр. 2 и 108 от 2014 г., бр. 1 и 104 от 2016 г., бр. 24 и 102 от 2017 г., бр. 75 и
107 от 2018 г. и бр. 49 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В § 8а на Преходните и заключителните разпоредби думите „2019 г.” се заменят
с „2020 г.”.
2. На ред 18 от Приложение №1 към чл. 6, ал.1 „Таблица на базисния размер на
дневните командировъчни пари във валута при дългосрочно командироване на
служителите в задграничните представителства на Република България в чужбина
при условията и по реда, определени със Закона за дипломатическата служба“
думите „Република Македония“ се заменят с „Република Северна Македония“.
3. На ред 4 от Приложение № 4 към чл. 11, ал.6 „Таблица за размера на пътните пари
при пътуване с лично превозно средство“ думите „Република Македония“ се
заменят с „Република Северна Македония“.
4. На ред 1 от Приложение №6 към чл.13, ал.1 и 2 „Таблица на размера на средствата
за наем на обзаведено жилище за съответната държава, определен в процент от
базисния размер на дневните командировъчни пари във валута за 30 календарни
дни“ думата „Македония“ се заменя с думите „Република Северна Македония“.
§2. В Приложение №1 към чл.13, ал.3 от Устройствения правилник на Министерството
на външните работи, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2013г.
(обн., ДВ, бр. 80 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 7 и 39 от 2017 г., бр. 34 и 70 от 2018 г., бр.5 и
57 от 2019г.) се правят следните изменения:

1. В наименованието числото „1378“ се заменя с числото „1368“.
2. На ред II. „Общата численост на персонала в задграничните представителства
на Република България“ числото „719“ се заменя с числото „709“.
§3. В т. 1 от приложение № 2 към чл. 5, ал.5 от Постановление № 221 на Министерския
съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
външните работи и за преобразуване и закриване на административни структури
към министъра на външните работи (обн., ДВ, бр. 105 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 7, 12
и 16 от 2000 г., бр. 97 от 2001 г., бр. 85 от 2002 г., бр. 76 и 86 от 2003 г., бр. 10, 49 и 84 от
2005 г., бр. 19 от 2006 г., бр. 83 от 2009 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 80 от 2013 г., бр. 7 от 2017
г. и бр.5 от 2019г.) числото „719“ се заменя със „709“.

Преходна и заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” с
изключение на разпоредбата на § 1, т. 1, която влиза в сила от 1 януари 2020г.
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