
 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № ……. 

от ………………. 2022 г. 

за изменение и допълнение на Наредба за дългосрочните командировки в 

чужбина, приета с ПМС № 252 от 30.11.2000 г. 

(обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г., изм. и доп., бр. 44 от 2001 г., попр., бр. 51 от 2001 г., 

изм., бр. 93 от 2001 г., изм. и доп., бр. 5 от 2002 г., изм., бр. 50 от 2004 г., бр. 80 от.2004 

г., изм. и доп., бр. 86 от 2004 г., бр. 43 от 2005 г., бр. 55 от 2005 г., изм., бр. 78 от 2005 

г., бр. 14 от 2006 г., изм. и доп., бр. 3 от 2008 г., бр. 20 от 2008 г., бр. 70 от 2008 г., доп., 

бр. 29 от 2009 г., бр. 43 от 2009 г., изм., бр. 79 от 2009 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 25 от 

2010 г., бр. 13 от 2013 г., бр. 62 от 2013 г., доп., бр. 82 от 2013 г., изм. и доп., бр. 36 от 

2015 г., бр. 40 от 2015 г., бр. 56 от 2015 г., изм., бр. 94 от 2015 г., изм. и доп., бр. 45 от 

2017 г., доп., бр. 51 от.2017 г., изм. и доп., бр. 68 от 2017 г., бр. 23 от 2019 г., бр. 49 

от.2019 г., изм., бр. 76 от 2019 г., изм. и доп., бр. 68 от 2020 г.) 

          

М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т 

П О С Т А Н О В И: 

 

§ 1.   В чл. 36, се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Служителите в българските държавни средни училища се командироват от 

министъра на образованието и науката.“ 

2. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Преподавателите в чуждестранни средни и висши училища се командироват от 

директора на училището, от ректора на висшето училище или от директора на 

научен институт в Българската академия на науките.“ 

§ 2. Член. 37 се отменя. 

§ 3. В чл. 39 се правят следните изменения:  

1. Алинея 2 се отменя. 

2. Алинея 4 се изменя така: 



 

„(4) По време на ползването на отпуск командировъчни пари не се изплащат по 

реда на чл. 16. При отпуска поради временна неработоспособност командировъчните 

пари се изплащат по реда на чл. 17.“ 

3. Алинея 6 се изменя така: 

 „(6) Служебното пътуване по ал. 5 се удостоверява с документ за командировка, 

издаден от ръководителя на образователната институция, в която преподавателят е 

командирован.“ 

§ 4. Член 41 се изменя така: 

„Чл. 41. (1) Пътните разходи на командирования се поемат от изпращащата 

администрация в случаите по чл. 19, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5, както и в началото и в края на 

всяка учебна година. 

(2) При пътуване с лично превозно средство в случаите по чл. 19, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 

5, както в началото и в края на всяка учебна година, на командирования се изплащат 

пътни пари в процент от цената на самолетен билет икономична класа по финансово 

изгоден маршрут, определен в приложение № 4. 

 (3) Пътни пари в съответния размер се изплащат и за всеки член на семейството, 

пътуващ самостоятелно или съвместно с командировани в съответствие с  чл. 19, ал. 4. 

(4) Изпращащата администрация при необходимост изплаща разходите за 

издаване на необходимия вид виза на командирования.“ 

§ 4.  Член 42 се изменя така: 

„Чл. 42. (1) Изпращащата администрация осигурява ежемесечно допълнително  

30% от дневните командировъчни пари във валута за съответната държава, определени 

в Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1, и изчислени за период от 30 календарни дни, за 

покриване на наема за жилище за командированите служители по чл. 36 само в случаите, 

когато приемащата страна не осигурява жилище или средства за наем на жилище. 

(2) Размерът на средствата за наем по ал. 1 не може да бъде по-висок от определения 

в т. 4 от Приложение № 3 към чл. 22.“ 

§ 5. Член 44 се изменя така: 

„ Чл. 44. (1) Командированите служители по чл. 36, ал. 1 и ал. 2 в държава – членка 

на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария и членове на техните 

семейства за срока на командировката се ползват от съответните здравни услуги, 

предоставяни по силата на регистрация към местната здравноосигурителна система чрез 



 

формуляр S1/S072. 

(2) За срока на командировката изпращащата администрация изплаща разходите за 

медицинска застраховка на командированите служители по чл. 36, ал. 1 и ал. 2 в държави 

извън Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, осигуряваща прегледи, 

болничен престой и лечение в приемащата държава за възникнали заболявания от 

злополуки, акутни и инфекциозни заболявания, разходи за репатриране по болест и за 

стоматологично лечение, с изключение на изработването на зъбни протези и влагането 

на благородни и металокерамични материали.“ 

        § 6.    Член 45 се изменя така: 

„Чл. 45. Командированите служители по чл. 36, ал. 1 и ал. 2 имат право да получават 

сума, определена при условията и по реда на чл. 26.“ 

§ 7. Член 46 се изменя така: 

„Чл. 46. (1) Разпоредбите на този раздел се прилагат за българските преподаватели 

в чуждестранни училища и чуждестранни висши училища, доколкото друго не е 

договорено с приемащата страна.  

(2) На служителите по ал. 1 изпращащата администрация изплаща разликата до 

размера на командировъчните пари, определен съгласно чл. 39, ал. 1, когато 

възнаграждението, договорено с приемащата страна, е по-ниско от този размер.“ 

§ 8. В Приложение № 2 към чл. 15, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Ред № 7 се изменя така: 

„ 

7. 66 Директор на културен институт 

Главен експерт в Центъра на 

промишлеността на Република България 

в Москва 

висше 

висше – бакалавър 

 

2. Ред № 8 се изменя така: 

8. 62 Военнослужещ с военно звание 

„офицерски кандидат“/цивилен 

служител от МО, структура на пряко 

подчинение на министъра на 

отбраната или БА в щаб/орган на 

международна организация; 

Професор във висше училище в 

чужбина; 

Средно 

 

 

 

 

 

 

Образователна и 



 

 Доцент във висше училище в 

чужбина; 

 Главен асистент във висше училище 

в чужбина; 

 Асистент във висше училище в 

чужбина; 

Директор на българско държавно 

училище в чужбина; 

Заместник-директор на културен 

институт 

Старши експерт в Центъра на 

промишлеността на Република 

България в Москва 

Младши експерт в Центъра на 

промишлеността на Република 

България в Москва 

 

 

научна степен 

„доктор“; 

висше – магистър 

 

 

 

висше – магистър 

 

висше – бакалавър 

 

висше – бакалавър 

 

 

висше –  бакалавър 

 

3. Ред № 9 се изменя така: 

9. 58 Военнослужещ със сержантско 

звание/цивилен служител от МО, 

структура на пряко подчинение на 

министъра на отбраната или БА в 

щаб/орган на международна 

организация; 

Преподавател; 

Учител I – XII клас; 

Учител в подготвителна група в 

училище; 

Заместник-директор в българско 

държавно училище в чужбина; 

Главен счетоводител в българско 

държавно училище в чужбина; 

Завеждащ „Финансово-

административна служба“ в културен 

Средно 

 

 

 

 

 

висше 

висше  

 

висше  

висше-магистър 

 

висше 

 

 

висше 



 

институт; 

Главен специалист в Центъра на 

промишлеността на Република 

България в Москва 

 

средно специално 

 

4. На ред № 10 се правят следните изменения:  

а) в колона „Служители“ думите „Учител I – XII клас“, „Възпитател“, „Детски 

учител“, “Помощник-директор в българско държавно училище в чужбина“, „Главен 

счетоводител в българско държавно училище в чужбина“ се заличават. 

б) в колона „Образование“ навсякъде  думите „висше – бакалавър“ се заличават. 

5. На ред № 11 се правят следните изменения : 

а) в колона „Служители“ думите „Учител/възпитател“ се заличават. 

б)  в колона „Образование“ думите „висше – специалист“ се заличават. 

6. Ред № 12 се изменя така: 

12 44 Техник; 

 

Чистач; 

 

Чистач-пазач; 

 

Пазач; 

 

Градинар; 

 

Градинар-пазач; 

 

средно 

 

средно 

 

средно 

 

основно 

 

основно 

 

Основно 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

         §  9 В  Постановление № 44 на МС от 14.03.2019 г. за осигуряване на 

преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища (обн. ДВ, 

бр. 23 от 2019 г., изм. и доп., бр. 76 от 2019 г., доп., бр. 9 от 2020 г.) в чл. 12 се правят 

следните изменения: 

1. В ал. 1 думите „по реда на чл. 19, ал. 4 и чл. 20, ал. 4“ се заменят с „чл. 19, ал. 1, т. 1, 

3, 4 и 5 и ал. 4 и чл. 20, ал. 4, 5 и 6“.  

2. В ал. 2 думите „на условията на чл. 46“ се заменят с „на условията на чл. 42 и чл. 46“. 



 

§  10 В Постановление № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на 

образователна дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г., попр., бр. 

52 от 1993 г., изм. и доп., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38 от 1999 г., бр. 73 от 

1999 г., бр. 101 от 2002 г., бр. 89 от 2004 г., изм., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г., изм. 

и доп., бр. 28 от 2016 г., бр. 19 от 2018 г., бр. 9 от 2020 г., бр. 5 от 2022 г.) в чл. 8, ал. 7  

накрая се добавя второ изречение: 

„Командироването се извършва при условията на Глава трета, Раздел II от  

Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на 

Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.)“ 

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен 

вестник“.  

 МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 КИРИЛ ПЕТКОВ 

  

  

 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

            МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ: 

      КРАСИМИР БОЖАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МОН: 

      АЛБЕНА МИХАЙЛОВА 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

 „ПРАВНА” В МОН: 

     ЛЮБОМИР ЙОСИФОВ 

 


