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РЕГЛАМЕНТ № 20/2020 

 

от 9 октомври 2020 г. 

 

за изменение на Регламент № 8/2017 от 9 октомври 2017 г. относно възстановяването на 

транспортните разноски и изплащането на фиксираните пътни и заседателни надбавки на 

членовете на Европейския комитет на регионите и техните заместници и Регламент 

№2/2018 относно възстановяването на транспортните разноски и изплащането на 

фиксираните пътни и заседателни надбавки на експертите за докладчиците и на 

ораторите, които участват в дейностите на Европейският комитет на регионите 

 

БЮРОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ 

 

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално членове 305, 306 и 307 от него, 

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и 

на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на 

регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 

1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 

1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 

541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/20121; 

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Правилника за дейността на Европейския комитет на регионите, 

и по-специално членове 37, 39, 40, 63 и 71 от него; 

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Решение на Бюрото № 0014/2018 относно вътрешните финансови 

правила за изпълнение на раздела за Европейския комитет на 

регионите от общия бюджет на Европейския съюз; 

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Регламент № 8/2017 на Бюрото на Европейския комитет на 

регионите от 9 октомври 2017 г. относно възстановяването на 
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транспортните разноски и изплащането на фиксираните пътни и 

заседателни надбавки на членовете на Европейския комитет на 

регионите и техните заместници; 

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Регламент № 2/2018 на Бюрото на Европейския комитет на 

регионите от 30 януари 2018 г. относно възстановяването на 

транспортните разноски и изплащането на фиксирани пътни и 

заседателни надбавки на експертите за докладчиците и на 

ораторите, които участват в дейностите на Европейския комитет 

на регионите; 

 

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че  

 

(1) кризата, предизвикана от COVID-19, оказа въздействие върху функционирането на 

Европейския комитет на регионите, по-специално по отношение на начина, по който 

той провежда заседанията си, и по отношение на транспортните средства, които могат 

да бъдат използвани от членовете, надлежно упълномощените заместници, експертите 

на докладчиците и ораторите, за да достигнат до сградите на КР; 

(2) с оглед на широкоразпространеното използване на лични автомобили вместо обществен 

транспорт, е целесъобразно да се преразгледа съществуващата система за 

възстановяване на разходи, която е неблагоприятна за пътуване с личен автомобил на 

разстояние над 2 000 км; 

(3) поради това Регламент № 8/2017 и Регламент № 2/2018 следва да бъдат съответно 

изменени. 

 

 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

 

Член 1 

 

Регламент № 8/2017 се изменя, както следва: 

 

– в член 3 параграф 3.2 се заменя със следното: 

 

„3.2 Пътуване с автомобил 

 

При пътуване с автомобил, на член, визиран от настоящите разпоредби, се възстановяват 

разходи по фиксирана тарифа на километър. Фиксираната тарифа на километър се 

определя с решение на Бюрото. 

 

Разстоянието в километри между мястото на заседанието и официално декларирания 

адрес се определя от администрацията с помощта на софтуер. 

 

Всяко искане за възстановяване на разходи за пътуване с автомобил на разстояние, 

надвишаващо 1 000 километра в двете посоки, се придружава от оправдателни документи 

както за пътуването на отиване, така и за пътуването на връщане. 
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Ако две или повече лица използват един и същ автомобил, лицето, на чието име се води 

автомобилът, има право на гореспоменатото възстановяване, завишено с 20 % за всяко 

придружаващо го лице, при условие че ги посочи поименно в искането си за 

възстановяване на разноските. По този начин посочените лица губят всякакво право на 

възстановяване на транспортните разноски за съответната част от пътуването.  

 

Член, използващ личния си автомобил за пътуване, носи пълната отговорност за щетите, 

нанесени на неговия автомобил или от неговия автомобил на автомобилите на трети лица 

в резултат на произшествие.“ 

 

Член 2 
 

Регламент № 2/2018 се изменя, както следва: 
 

– в член 3 параграф 2 се заменя със следното: 
 

„2. Пътуване с автомобил 
 

При пътуване с автомобил, на експерт/оратор, визиран от настоящите разпоредби, се 

възстановяват разходи по фиксирана тарифа на километър. Фиксираната тарифа на 

километър се определя с решение на Бюрото. 
 

Разстоянието в километри между мястото на заседанието и официално декларирания 

адрес се определя от администрацията с помощта на софтуер.  
 

Всяко искане за възстановяване на разходи за пътуване с автомобил на разстояние, 

надвишаващо 1 000 километра в двете посоки, се придружава от оправдателни документи 

както за пътуването на отиване, така и за пътуването на връщане. 
 

Ако две или повече лица, надлежно поканени да участват в заседание или дейност на КР, 

използват един и същ автомобил, лицето, на чието име се води автомобилът, има право 

на гореспоменатото възстановяване, завишено с 20 % за всяко придружаващо го лице, 

при условие че ги посочи поименно в декларацията си за възстановяване. По този начин 

посочените в декларацията допълнителни лица губят всякакво право на възстановяване 

на транспортните разноски за съответната част от пътуването. 
 

Експерт или оратор, използващ личния си автомобил за пътуване, носи пълната 

отговорност за щети, нанесени на неговия автомобил или от неговия автомобил на трети 

лица в резултат на произшествие.“ 
 

Член 3 
 

Настоящият регламент влиза в сила в деня на приемането му. 
 

 

Съставено в Брюксел на 9 октомври 2020 г. 
 

За Бюрото на Европейския комитет на регионите 
 

 

Подпис: 

Apostolos Tzitzikostas, 

председател 

_____________ 


