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                                                                 ЗАПОВЕД                                                                                               
                                                            № 726/23.11.2011              
         Във връзка с реализиране на международната дейност на Университета по архитектура, 
строителство и геодезия и  в съответствие с изискванията на  Наредба за командировките в 
страната (НКС) и Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ) 
                                                              НАРЕЖДАМ                                                                         
изготвените  план-сметките, свързани с командировки и посрещане на чуждестранни гости, да 
са съобразени с посочените по-долу вид, размер и отчитане на съответните разходи.                                      
№                   Вид на разхода          Размер и отчитане на разхода 
 1. Пътни пари на лица (български и чуждестранни 

граждани), командировани от УАСГ. 
Съгласно заповедта (самолет, влак, лек 
автомобил,автобус, кораб или с други 
сухопътни, въздухоплавателни и плавателни 
превозни средства). 

По отчетен документ и в съответствие с : 
- за командировки в страната - Раздел ІІІ на НКС; 
- за задгранични командировки - Раздел ІІІ и пр. №2 
на НСКСЧ. 

 2. Квартирни пари на лица (български и 
чуждестранни граждани), командировани от 
УАСГ. 

По отчетен документ и в съответствие с : 
- за командировки в страната - Раздел ІІІ на НКС; 
- за задгранични командировки - Раздел ІІІ и пр. №2 
на НСКСЧ. 
- при финансиране от бюджета на УАСГ* 

 3. Квартирни пари за чуждестранни гости. 
3.1. Чуждестранен гост, настанен в хотел. 
3.2. Чуждестранен гост, настанен в гостните 
на УАСГ. 

 
3.1 По отчетен документ. 
3.2 Съставяне на протокол за отнасяне на 
разходите по вътрешни разчети. 

 4. Дневни пари на лица (български и чуждестранни 
граждани), командировани от УАСГ. 

По отчетен документ и в съответствие с : 
- за командировки в страната - Раздел ІІІ на НКС; 
- за задгранични командировки - Раздел ІІІ на 
НСКСЧ. 

 5. Дневни пари за храна на чуждестранни гости по 
обмен. 
 

Съгласно план-сметка и отчетен документ (разходен 
ордер). 
 По 20 (двадесет) лв. на ден. 

 6. За придружител на чуждестранни гости. По отчетни документи. 
Еднократно до100 (сто) лв.   

 7. Разходи за транспорт и паркинг при посрещане 
на чуждектранни гости. 
7.1 С транспорт на УАСГ. 
 
7.2. По договор за транспортна услуга. 
 
7.3. За паркинг. 

 
 
7.1 Съгласно план-сметка и доклад до началника на 
звено “Автотранспорт” при УАСГ. 
7.2 По отчетен документ, съгласно  план-сметка и 
протокол за изминати киломитри.  
7.3. По отчетни документи. 

 8. За културна програма на чуждестранни гости 
(музеи, беседи, изложби). 

Съгласно план-сметка и отчетни документи. 
До 20 (двадесет) лв. на човек. 

 9. За кафе-паузи – чай, кафе, безалкохолни напитки. Съгласно план-сметка и отчетни документи. 
До 2 (два) лв. на човек на ден. 

10. 
 
 
 
 
 

За сувенири. 
10.1. При командироване на делегации от УАСГ в 
чужбина. 
10.2. За чуждестранен гост от висок ранг и при 
присъждане на почетното звание “Доктор 
Хонорис Кауза”. 
10.3. За чуждестранни гости по обмен. 

Съгласно план-сметка и отчетни документи. 
10.1. До 300 (триста) лв.  
 
10.2 До 300 (триста) лв. 
 
 
10.3. До 10 (десет) лв. на човек. 

11. За преводач (устен/писмен). Съгласно “Защитни тарифи за заплащане на 
преводаческия труд”, определени от Съюза на 
преводачите в България. 

* При финансиране от бюджета на УАСГ, с решение на РС, е определена сумата от 50 (петдесет) лв.на човек, 
на нощувка. 
 



   Заповедите за посрещане на чуждестранни гости се изготвят от Център “Международна 
дейност и мобилност”, въз основа на представени: 

- доклад от ръководителя на звеното-домакин до зам. ректора по Международна дейност и 
следдипломна квалификация; в заповедта се посочва основанието за посещението на 
госта/гостите и се определя придружител; 

- работна програма (неразделна част от доклада)  за посещението на госта/гостите, 
изготвена от звеното-домакин и пописана от неговия ръководител; 

- план-сметка (неразделна част от доклада), изготвена от звеното-домакин (в съотвитствие с 
настоящата заповед), подписана от неговия ръководител и утвърдена от РС. 

 
   Настоящата заповед отменя заповед № 327/18.05.2004 и влиза в сила от датата на 
подписването и. 
 
   Настоящата заповед да се доведе до знанието на зам. ректора по МДСК, деканите на 
факултети, Център “Международна дейност и мобилност” и Дирекция “Финансово-счетоводна 
дейност”. 
 
 
 
....................                                                                         РЕКТОР: 
     (Дата)                                                                                                  (Доц. д-р инж. Добрин Денев) 


