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1.

Дефиниране на проблема:


Недостатъчно обществено доверие по отношение на спазване на
принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност,
политическа неутралност, отговорност и отчетност в работата на
служителите в администрацията

1.1.

Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
В Закона за държавния служител, в Закона за администрацията, в Кодекса на

труда, както и в Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация,
като част от стандартите за качество на административното обслужване и на работата
на администрацията като цяло, са заложени нормативните изисквания по отношение
професионалната етика и морал на държавните служители. Въпреки наличието на
нормативни стандарти и действащ Кодекс за поведение на служителите в държавната
администрация, се наблюдава не достатъчни доверие и удовлетвореност на
обществото по отношение на спазването на изискванията за висок професионализъм
на служителите. Тези изисквания включват не само наличието на съответните
експертни качества и професионална подготовка, а и спазването на висок морал и
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етично поведение, съответстващи на съвременните условия.
Изследването на причините за недостатъчното обществено доверие в контекста
на необходимостта от спазването на висок морал от страна на служителите в
администрацията показва, че са налице несъвършенства и липса на актуалност на
уредбата в Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, които
не позволяват ефективно и непротиворечиво прилагане на принципите и стандартите
за морално и етично поведение, а и липсва достатъчно ефикасен контрол и се
ограничават възможностите за налагане на дисциплинарна отговорност.
Първият общ етичен кодекс за поведение на служителите в държавната
администрация е въведен в българското законодателство на основание чл. 28 от
Закона за държавния служител през 2004 г. с Постановление на Министерския съвет
№ 126 от 11 юни 2004 г. (обн. ДВ, бр. 53 от 23.06.2004 г.). Кодексът не е бил изменян
или допълван от приемането му до настоящия момент. Същевременно, обществената
обстановка и очакванията на гражданите към администрацията са претърпели
сериозно развитие в последното десетилетие и изискуемите стандарти на поведение на
служителите в държавната администрация са силно завишени в сравнение с момента
на приемане на действащия кодекс.
Предвид необходимостта от наличие на ясни, прозрачни и отговарящи на
съвременните условия правила за поведение на служителите в държавната
администрация и реалното им прилагане, като основа за утвърждаване на престижа на
държавната служба и повишаване на общественото доверие в работата на
администрацията, е необходимо да бъдат предприети съответните мерки за
актуализиране на уредбата.
1.2.

Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат
приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да
се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в
организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични
възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).
Както беше посочено, Кодексът за поведение на служителите в държавната

администрация е приет през 2004 г. и не е бил изменян или допълван от тогава.
Обществената обстановка и очакванията на гражданите към администрацията са
претърпели сериозно развитие в последното десетилетие и съответно стандартите на
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поведение на служителите в държавната администрация са силно завишени. В
резултат на това са налице сериозни несъответствия на уредбата в кодекса със
съвременните изисквания, изразяващи се в: несъответствие на приложното поле на
кодекса с актуалната необходимост, което води до противоречиво тълкуване и
прилагане на уредбата; неактуален каталог на принципите за поведение на
служителите

в

държавната

администрация

(1.

Липсват

принципите

за

равнопоставеност, конфиденциалност, публичност и прозрачност, колегиалност и
учтивост; 2. Принципът за конфиденциалност, се нуждае от доразвиване, като заедно
със съществуващото към момента задължение за опазване на личните данни, е
необходимо да се въведе и задължение за опазване и неразкриване на данни,
представляващи класифицирана или служебна информация. 3. Принципът за
колегиалност и учтивост следва да включва задължение за служителите да не допускат
поведение, което може да бъде окачествено като тормоз от психически, физически,
сексуален и всякакъв друг характер, както и да не допускат каквато и да е форма на
дискриминация както по отношение на гражданите, така и спрямо колегите си. 4.
Липса на възможност да решаване на спорове чрез медиатор.); липсва изискване
служителите да уведомяват ръководителите си и/или органа на власт за всички
обстоятелства, които са им станали известни и са от значение за изпълнението на
целите на администрацията, както и за всички административни слабости, пропуски и
нарушения, които могат да създадат предпоставки за корупция, измами или
нередности; несъответствие на разпоредбите, касаещи професионалното поведение на
служителите в държавната администрация с действащите нормативни актове,
уреждащи мерките за противодействие на корупцията и конфликт на интереси;
неактуалност на задължения за служителите на ръководни длъжности по отношение
на подчинените си служители; липса на ефективни мерки и механизми за контрол по
спазване на кодекса).
Предвид

спецификата

на

посочените

несъвършенства

в

уредбата,

предприемането на друг вид мерки, различни от нормативни промени, са
неприложими за решаване на констатираните проблеми.
1.3.

Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или
анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършвани последващи оценки на нормативния акт. Необходимостта от

предприемане на нормативни промени е констатирана в рамките на анализите за
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състоянието на администрацията, като за основа са взети изводите в докладите от
2016г., 2017 г. и 2018 г. и са в отговор на мерки, предвидени в Стратегията за развитие
на

държавната администрация 2014-2020 и Пътната карта за изпълнение на

Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г., Националната
стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 20152020 г. и Плана за изпълнение на мерките по Националната стратегия за превенция и
противодействие на корупцията в Р България 2015 – 2020 г.
2. Цели:
(Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и
измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли
целите на действащата стратегическа рамка?)
Основна

цел:

Повишаване

на

общественото

доверие

в

работата

на

администрацията чрез въвеждане на ясни, прозрачни и отговарящи на съвременните
условия правила за поведение на служителите в държавната администрация с
гаранции за реалното им прилагане в контекста на политиката в областта и в
изпълнение на следните стратегически цели:


Стратегическа цел 3 от Стратегията за развитие на държавната администрация
2014 – 2020 г.: Открито и отговорно поведение, подцел 3.3. „Засилване на
отговорността на ръководителите и служителите и спазване на етични
стандарти“; Мярка 3.3. от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за
развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г. – Актуализиране на
Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация с оглед
прецизиране на мерките за противодействие на корупцията и злоупотреба със
служебно положение;



Приоритет 5 от Националната стратегия за превенция и противодействие на
корупцията в Република България 2015-2020 г.: Освобождаване на гражданите
от „дребната“ корупция.

3. Идентифициране на заинтересованите страни:
(Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
Предвид комплексния характер и степента на обществена значимост на
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разглежданите проблеми и вариантите за решаването им, идентифицирането на
групите заинтересовани страни е извършено на база участието и ролята на страните в
разглежданите обществени отношения и необходимостта от създаване на трайна,
единна и непротиворечива уредба на тези отношения. С оглед на това и като се отчита
обстоятелството, че правилата и принципите за работа на администрацията се
прилагат не само по отношение на нормите за поведение на държавните служители, а
обхващат и цялостния процес на комуникация на администрацията с гражданите и
бизнеса, за целите на настоящата частична предварителна оценка на въздействието са
обособени следните основни групи заинтересовани страни:
Група на държавните служители:
По данни от Доклада за състоянието на администрацията през 2018 г. по
обобщени данни от администрациите, които са отчели числеността си в ИИСДА (585
административни структури, без закритото МБПСЕС 2018 г.), основната щатна
численост по устройствен правилник към 31 декември 2018 г. е 141 748 щ.бр. От тях
11 779 незаети щатни бройки. Следва да се има предвид, че посочената бройка е
приблизителна и служи като ориентировъчен брой на пряко заинтересованите и
засегнати от промените страни, каквито са държавните служители, които попадат в
обхвата на действащия кодекс. Предвид предложените промени в обхвата на
приложното поле на кодекса и предложението той да регулира поведението на всички
служители в държавната администрация, независимо от характера на служебното или
трудовото правоотношение, по което са наети.
Група на гражданите и бизнеса:
Не се посочва конкретен брой, поради динамиката, високия интензитет и
различните по вид взаимодействия на администрацията с гражданите и бизнеса.

4. Варианти на действие:
(Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.)
С оглед на спецификата на констатираните проблеми и необходимостта от
предприемане на конкретни мерки от страна на правителството за повишаване на
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доверието и удовлетвореността на обществото от работата на администрацията чрез
въвеждане на ясни правила и нормативни стандарти за поведение на служителите в
администрацията, нерегулаторните варианти за намеса са неприложими (или вече са
приложени като част от изпълнение на мерки по стратегически документи или
например във връзка с трансформацията на модела за административно обслужване1),
поради което, като възможни варианти за решаване на проблемите, ще бъдат
разгледани Вариант 0 „Без действие“ и Вариант 1 „Предприемане на нормативна
намеса“.
Вариант 0 „Без действие“: Вариант 0 „Без действие“, като вариант за действие
за решаване на проблемите, означава да не се предприемат никакви действия от страна
на държавата, да се даде възможност за саморегулиране на процесите и натрупване на
добри практики. Видно от изложеното в раздел 1 на настоящата оценка, налице е
недостатъчно обществено доверие по отношение на спазване на принципите на
законност,

лоялност,

честност,

безпристрастност,

политическа

неутралност,

отговорност и отчетност в работата на служителите в администрацията. Изследвани
са причините за възникване на проблема и е констатирано, че съществуват конкретни
несъвършенства в действащата уредба, които създават предпоставки за отклонения и
нарушаване на принципите за работа на държавните служители 2. Има ясно изявена
тенденция за намаляване на общественото доверие в работата на администрацията,
точно на база на неспазване на етичните стандарти и норми от служителите в
администрацията, както и на база липсата на достатъчно възможности и гаранции за
ефективен контрол3. В случай че не се предприемат никакви мерки, несъвършенствата
в уредбата ще продължат да са основна причина за задълбочаване на проблемите и
независимо от интензитета и качеството на административния контрол, няма да се
налице реални предпоставки за преодоляване на проблемите, поради което Вариант 0
е неприложим в конкретния случай и изборът му би имал негативни последствия и би
довел до неизпълнение на политиката на правителството в областта на държавната
администрация.

1

Виж Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на
административно обслужване.
2 Виж раздел 1 от настоящата оценка.
3
Данните от Доклада за състоянието на администрацията през 2016 г., 2017 г. и 2018г. (https://iisda.government.bg/annual_reports)
по отношение на административния контрол показват, че много малка част от общия брой на наложените дисциплинарни
наказания за трите години (само 772 от общо 7000 наказания) са наказанията по повод нарушение на Кодекса за

поведение на служителите в държавната администрация.
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Вариант 1 „Предприемане на нормативна намеса“: Този вариант на
действие за решаване на проблемите предвижда изготвянето на конкретни нормативни
промени, които да гарантират наличието и прилагането на ясни, прозрачни и
отговарящи на съвременните условия правила за поведение на служителите в
държавната администрация и да отговарят на следните стратегически цели:


Стратегическа цел 3 от Стратегията за развитие на държавната администрация
2014 – 2020 г.: Открито и отговорно поведение, подцел 3.3. „Засилване на
отговорността на ръководителите и служителите и спазване на етични
стандарти“; Мярка 3.3. от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за
развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г. – Актуализиране на
Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация с оглед
прецизиране на мерките за противодействие на корупцията и злоупотреба със
служебно положение;



Приоритет 5 от Националната стратегия за превенция и противодействие на
корупцията в Република България 2015-2020 г.: Освобождаване на гражданите
от „дребната“ корупция.
Предлаганите промени на първо място касаят прецизирането на приложното

поле на Кодекса, като се предлага той да регулира поведението на всички служители в
държавната администрация, независимо от характера на служебното или трудовото
правоотношение, по което са наети. По този начин в приложното поле се включват и
лицата, чиито отношения са срочни и/или за извършване на точно определена дейност,
както и членовете на политическите кабинети и се избягва възможното противоречиво
тълкуване относно приложението на Кодекса спрямо определени категории
служители.
Разширява се каталогът на принципите за поведение на служителите в
държавната администрация, като с цел улесняване на тълкуването и прилагането на
акта, на всеки принцип е дадена легална дефиниция. Дейността на служителите в
администрацията следва да се основава на принципи за поведение, като законност,
лоялност,

добросъвестност,

безпристрастност,

равнопоставеност,

отговорност,

политически неутралитет, почтеност, конфиденциалност; публичност и прозрачност;
колегиалност и учтивост.
Във взаимоотношенията с гражданите, с юридическите лица и с други
организации, освен осъществяване на дейността при спазване на принципите за
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поведение, служителите са длъжни да се произнасят в законоустановените срокове по
исканията на гражданите и организациите и да им предоставят цялата необходима
информация с оглед защитата на техните права и интереси, като им показват, че са на
тяхно разположение и им отделят необходимото време; да информират гражданите
относно възможностите за обжалване в случаи на допуснати от администрацията
нарушения или отказ за извършване на административна услуга; да опазват и да не
разкриват извън установения ред информация, представляваща лични данни или
търговска тайна на лицата, станали им известни при или по повод изпълнение на
служебните задължения. При осъществяването на административно обслужване
служителите са задължени да спазват всички принципи и задължителни стандарти за
качество на административното обслужване, уредени в закон и в Наредбата за
административното обслужване.
Служителите следва да имат професионално поведение при изпълнение на
службата

си.

Те

подпомагат

органа

на

държавна

власт

с

необходимия

професионализъм и безпристрастност при разработването и провеждането на
държавната политика, поддържат актуални знанията си и повишават уменията си,
необходими за ефективното изпълнение на служебните задължения, изпълняват
задълженията си честно и безпристрастно, като не допускат личните политически
пристрастия да им влияят. Същевременно служителите не са длъжни да изпълнят
незаконосъобразни заповеди, съдържащи очевидни за тях правонарушение, да
изпълнят нареждане, което засяга техни права, правата на техните съпрузи или лицата,
с които се намират във фактическо съжителство, роднини по права линия, по
съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен
включително. В тези случаи те незабавно уведомяват органа/ръководителя, от когото
са получили нареждането.
В главата относно професионалното поведение са уредени и въпросите за
открито и честно представяне пред ръководителите на проблемите, появили се в
процеса на работа, докладване за пропуски и нарушения, слабости, които могат да
създадат предпоставки за нередности, измами, корупция; опазване на имущество и
информация, спазване на установеното работно време за изпълнение на възложени
задачи.
В съответствие с действащите нормативни актове, уреждащи мерките за
противодействие на корупцията и конфликт на интереси в Глава четвърта са
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разписани правила за антикорупционно поведение. Служителите в държавната
администрация

не

допускат

поведение,

което

ги

въвлича

в

корупция

и

противодействат на такива прояви и на други неправомерни действия в държавната
администрация; не могат да допускат зависимости, да искат и да приемат подаръци,
услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на
служебните им задължения, да приемат облага или обещание за облага, за да упражнят
влияние при вземане на решение от други длъжностни лица във връзка с изпълнение
на служебните им задължения или да посредничат за получаване от другиго на облага.
Служителите са длъжни да докладват на ръководителите си за станали им известни
данни за корупция или за конфликт на интереси в администрацията, в която работят.
Служителите в държавната администрация не могат да извършват дейност в
частен интерес, която е в нарушение на глава осма от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и глава трета от
Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за
установяване конфликт на интереси.
В изпълнение на новия принцип за колегиалност и учтивост се предвижда
задължение за служителите да не допускат поведение, което може да бъде окачествено
като тормоз от психически, физически, сексуален и всякакъв друг характер, както и да
не допускат каквато и да е форма на дискриминация, както по отношение на
гражданите, така и спрямо колегите си. Предвижда се също така, когато
противоречията между служители не могат да бъдат разрешени от самите тях, те да
търсят съдействието на ръководителите си. Служителите на ръководни длъжности в
администрацията са длъжни да предприемат необходимото за преодоляване на
конфликтите, за които са били уведомени, и/или за премахване на условията за
тяхното поддържане. За целта могат да бъдат ангажирани други служители от същата
администрация, в случай че са преминали обучения за управление и/или решаване на
конфликти.
Въвеждат се и допълнителни задължения за служителите на ръководни
длъжности, които трябва да проявяват отговорност към подчинените си, като
подпомагат изпълнението на служебните им задължения и професионалното им
развитие и да се отнасят към тях с уважение и при зачитане на личното им
достойнство. Същевременно се забранява допускането на дискриминация или
привилегироване от страна на ръководителите при назначаване, преместване или
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кариерно израстване на подчинените им служители.
С цел ефективното приложение на подзаконовия акт, се въвежда защита за
служителите, които са докладвали за установено от тях нарушение на кодекса, както и
механизми, гарантиращи неговото спазване – обучения и разяснителни кампании по
приложението му.
При неспазване нормите на поведение на кодекса служителите в държавната
администрация носят дисциплинарна отговорност съгласно Закона за държавния
служител и Кодекса на труда. Предвижда се кодексът да се прилага и за
администрацията на другите органи на държавна власт и за администрацията на
органите на местното самоуправление, доколкото не е установено друго в специален
закон или указ на президента.
Посочените промени са многобройни и важни, поради което и на
основание чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове се предлага приемането
на изцяло нов Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.
С предлагания проект на акт не се въвеждат разпоредби от правото на
Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с правото на
Европейския съюз.
Предложеният проект на акт на Министерския съвет не води до въздействие
върху държавния бюджет.
Предложеният проект на акт на Министерския съвет не води до извършване на
допълнителни разходи, трансфери и други плащания.
При изследване на приложимостта на Вариант 1 „Предприемане на нормативна
намеса“ е отчетено обстоятелството, че правилата и принципите за работа на
служителите в администрацията се прилагат и са част от цялостния процес по
подобряване на комуникацията между администрацията с гражданите и бизнеса. Във
връзка с това е констатирано, че предложенията за нормативни промени съответстват
на поставените цели. Предложенията изцяло са насочени към повишаване на
доверието в обществото и към въвеждане на принципите на комплексното
административно обслужване и служебното начало като стандарт в работата на
администрацията. С извършване на описаните нормативни промени ще се осигури
необходимото единство и непротиворечивост на уредбата по отношение на всички
етапи и участници в процесите.
Предвид констатираната практическа неприложимост на други варианти за
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решаване на проблемите, препоръчителният вариант за действие е Вариант 1
„Предприемане на нормативна намеса“.

5. Негативни въздействия:
(Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.)
Предвид

спецификата

на

проблемите

и

комплексния

характер

на

формулираните цели, негативните въздействия са разгледани общо за двете
групи заинтересовани страни:
Вариант 0 „Без действие“:
Основното негативно въздействие за двете групи заинтересовани страни от
запазването и задълбочаването на проблемите, свързани с недостатъчно обществено
доверие относно спазване на принципите на законност, лоялност, честност,
безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност в работата на
служителите в администрацията, се изразява в невъзможността за реабилитиране на
авторитета на държавната служба в обществото. Това от своя страна е предпоставка за
липсата на мотивация и текучество сред държавните служители, затруднения при
комуникацията с гражданите и бизнеса, породени от липсата на ясни правила и реален
механизъм за контрол на спазването им, несигурна среда за живот и правене на
бизнес, нарушаване на човешки права и загуба на доверие в законно протичане на
процесите в обществото.
Вариант 1 „Предприемане на нормативна намеса“: Предвид целите на
нормативната намеса, негативни въздействия не се очакват за нито една от групите
заинтересовани страни.
6. Положителни въздействия:
(Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.)
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Предвид

спецификата

на

проблемите

и

комплексния

характер

на

формулираните цели, положителните въздействия са разгледани общо за двете
групи заинтересовани страни:
Наред с реализирането на поставените цели, насочени към стабилизиране на
авторитета на държавната служба чрез прилагане на конкретни нормативни мерки за
подобряване на общественото доверие в работата на служителите в държавната
администрация, промените ще допринесат за подобряване качеството на живот на
гражданите и улесняване на комуникацията с администрацията чрез въвеждане на
ясни за всички страни правила и стандарти за професионално поведени и етични
отношения, включително и чрез отпадане на конкретни предпоставки за корупция,
регламентиране и намаляване на срещите „лице в лице“ на гражданина с
администрацията и т.н. За бизнеса качествените промени ще се изразят в спестено
време, което може да бъде отделено за извършване на стопанска дейност, което е
предпоставка за увеличаване на брутния вътрешен продукт на страната и като краен
резултат – по-високи приходи в бюджета.

7. Потенциални рискове: .
(Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.)
Не са идентифицирани рискове при реализиране на промените.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
Х Няма ефект
Предложените промени целят подобряване на качеството на комуникацията между
администрацията с гражданите и бизнеса чрез въвеждане на ясни, съвременни правила
за поведение и норми, съпътстващи дейността на служителите в държавната
администрация. Резултатът от въвеждане на новите правила ще съдейства за
реализиране на новият модел на административно обслужване, ще улесни гражданите
и бизнеса в отношенията им с администрацията и ще създаде необходимите
предпоставки за отпадане на необоснована административна тежест и за намаляване
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на корупционния риск при комуникацията.
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Не
9. Създават ли се нови регистри?
Не
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те……………………………………….
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия
(МСП)?
Х Актът засяга пряко МСП
Доколкото МСП попадат в кръга от заинтересовани страни от промените, като част от
бизнеса, всички идентифициране ефекти за гражданите и бизнеса, са относими за
МСП. При реализиране на промените ще се създадат допълнителни предпоставки за
повишаване на доверието в обществото, а конкретно при МСП – повишаване на
доверието по отношение на правната сигурност и наличието на благоприятна среда за
правене на бизнес.
☐ Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
☐ Не

12. Обществени консултации:
(Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на
цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от
Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното
провеждане и видовете консултационни процедури.)
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове проектът на акт заедно с доклада и
частичната предварителна оценка на въздействието, ще бъдат публикувани за
обществено обсъждане на Портала за обществени консултации, за срок от 30 дни.
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13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
☐ Да
Х Не
(Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).)
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност:
Петя Тянкова, началник на политическия кабинет на заместник министърпредседателя по правосъдната реформа и министър на външните работи
Дата:
Подпис:

