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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
§ 1. Чл. 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Командированият е длъжен да уведоми предварително
изпращащата администрация дали членове на семейството му ще пребивават
заедно с него в приемащата държава по време на командировката за срок, не
по-малък от предвидения в чл. 25в, ал.1 – 6, както и да уведомява за всяка
настъпила промяна, включително в случаите по чл. 25в, ал.2 и 3.
(2) За удостоверяване на обстоятелството по ал.1, командированият
попълва ежемесечна декларация за броя на дните, през които членовете на
семейството му са пребивавали на територията на приемащата държава в
съответния месец.“
§ 2. В чл.19, ал.4 думите „не по – малко от 2/3 от периода“ се заменят с „не
по – малко от 1/2 от периода“.
§ 3. В чл. 20, ал.5 накрая се добавя „или оправомощено от него лице“.
§ 4. В чл.25 се правят следните изменения:
1. В ал.4, ал.5 и ал.6 думите „могат да сключват в приемащата държава“ се

заменят с „могат да сключват“.
2. В ал.9 думите „ако тези разходи не се поемат от сключената медицинска
осигуровка, тя е с максимално възможно покритие за лимита за медицинско
обслужване и здравно осигуряване за съответната държава и не е възможно
транспортиране в България“ се заменят с „ако не е възможно транспортиране в
Република България и не е сключена медицинска осигуровка или разходите не
се поемат от сключената медицинска осигуровка и тя е с максимално
възможно покритие за лимита за медицинско обслужване и здравно
осигуряване за съответната държава“.
§ 5. Член 25в се изменя така:
„Чл. 25в (1) С правата по наредбата се ползват членовете на семейството
на командирован служител, ако пребивават с него в приемащата държава за
срок не по – малък от 1/2 от срока на командировката.
(2) Децата родени след началото на командировката, се ползват от правата
по наредбата, ако пребивават със служителя в приемащата държава за срок не
по – малък от 1/2 от периода между датата на раждането и датата на
приключване на командировката.
(3) В случаите на сключване на брак след началото на командировката
съпругът/съпругата на служителя се ползват с правата по наредбата, ако
пребивават със служителя в приемащата държава за срок не по – малък от 1/2
от периода между датата на сключване на брак и датата на приключване на
командировката.
(4) Децата, навършващи 18 – годишна възраст по време на
командировката, които не продължават да учат в приемащата държава, се
ползват от правата по наредбата, ако пребивават със служителя в приемащата
държава за срок не по - малък от 1/2 от периода между началната дата на
командировката и датата на навършване на пълнолетие.
(5) Децата, навършващи 25 - годишна възраст по време на
командировката, които продължават да учат в приемащата държава, се
ползват от правата по наредбата, ако пребивават със служителя в приемащата
държава за срок не по – малък от 1/2 от периода между началната дата на
командировката и датата на навършване на 25-годишна възраст.
(6) Съпругът, чийто брак е прекратен по време на командировката, се
ползва от правата по наредбата, ако пребивава със служителя в приемащата
държава за срок не по – малък от 1/2 от периода между началната дата на
командировката и датата на прекратяване на брака.
(7) При неизпълнение на изискването за срока на пребиваване по ал. 1 - 6
командированият служител възстановява средствата, изплатени от
изпращащата администрация за членовете на семейството му. Средствата по
тази алинея не се възстановяват в случаите по чл. 19 ал.1, т.1 и т.5. С
разрешение на ръководителя на изпращащата администрация средствата по
тази алинея не се възстановяват и в случаите, когато пребиваването на член на
семейството е прекратено поради сериозно заболяване.“

§ 6. В чл. 31, ал.1 и т.1 на ал.2 се отменят.
§ 7. В § 1 на Допълнителната разпоредба се създава т.8:
„т.8. „Неработещ съпруг“ е съпруг, който не работи по трудов или друг
договор и не упражнява свободна професия в приемащата държава.“
Преходни и заключителни разпоредба
§ 8. §1, § 2 и § 5 влизат в сила на 01.09.2019 г. и се прилагат за лицата,
дългосрочно командировани след 31.08.2019 г.
§ 9. Статутът на членовете на семействата на заварените дългосрочно
командировани преди 01.09.2019 г. лица се урежда по досегашния ред.
§ 10. Заварените дългосрочно командировани преди 01.09.2019 г. лица
попълват ежемесечна декларация за броя на дните, през които членовете на
семействата им са пребивавали на територията на приемащата държава в
съответния месец.“
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
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ОТНОСНО:
Проект на Постановление за изменение и допълнение на
Наредбата за дългосрочни командировки в чужбина, приета с Постановление
№ 252 на Министерския съвет от 2000 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане
проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за
дългосрочни командировки в чужбина /НДКЧ/, приета с Постановление № 252
на Министерския съвет от 2000 г.
С предлаганото изменение ще се отстрани по-неблагоприятната уредба
на полагащото се месечно възнаграждение при дългосрочно командироване на
военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната,
Българската армия и структурите напряко подчинение на министъра на
отбраната по реда на НДКЧ, в сравнение с Наредбата за командировъчните
средства при задграничен мандат, и ще се въведе съответствие с чл. 214 и чл.
296 от ЗОВСРБ.
Предвижда се да се въведе еднаква уредба на случаите, при които
възникват права на член семейство на дългосрочно командированите
служители по реда на НДКЧ и НКСЗМ, като се въведе и в НДКЧ изискване за
престой 1/2 в държавата по дългосрочната командировка, което да замени
настоящото изискване за престой – 2/3.
С цел оперативност и гъвкавост за командироващото лице при издаване
на заповеди за командировка на дългосрочно командировани лица в
приемащата държава извън населеното място, в което са командировани,
както и в случаите на командироване в трета държава или в изпращащата
държава, се създава правна възможност за ръководителя на ведомство да
оправомощава лица за издаването на тези заповеди.
В съответствие с принципите на свобода на договарянето и закрила
правата на потребителите, ще се предостави правото на дългосрочно
командирования служител и членовете на неговото семейство да изберат по

свое усмотрение дали да сключат договор за медицинска осигуровка по чл.
чл.25, ал.4, 5 и 6 от НДКЧ в Република България или в приемащата държава,
при условие покритието да е в приемащата държава. Смисълът на
разпоредбата на чл.25, ал.9 от НДКЧ ще добие по-голяма яснота, като
възможността за поемане от изпращащата администрация на разходите за
неотложна животоспасяваща медицинска намеса безспорно ще се прилага
спрямо всички дългосрочно командировани служители, в случай, че лимитът
по ал.1 на чл.25 е недостатъчен или е надхвърлен лимитът по сключения
договор за медицинска осигуровка.
За изпълнението на проекта на постановление не са необходими
допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2019 г. за сметка на други бюджети по
държавния бюджет.
Към проекта на Постановление е приложена финансова обосновка,
съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, одобрена от министъра на
финансите.
С проекта на постановление не се предвижда въвеждане на
законодателство на ЕС, поради което не е изготвена и приложена таблица за
съответствие.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните
актове, проектът на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата
за дългосрочна командировка в чужбина, докладът към него и оценката на
въздействието са публикувани на интернет страницата на Министерство на
отбраната и на Портала за обществени консултации за 30 дни.
Документите относно проекта на Постановление за изменение и
допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с
Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000г. са съгласувани по реда
на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, като получените становища са отразени съгласно
приложената справка.
Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
П Р Е Д Л А Г А М:
Министерският съвет да приеме проект на Постановление за изменение
и допълнение на Наредбата за дългосрочни командировки в чужбина, приета с
Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА
И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
КРАСИМИР КАРАКЧАНОВ

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*
* Приложете към формуляра допълнителни информация/документи
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на
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1. Дефиниране на проблема:
1.1.Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване.
Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.
- По-неблагоприятна уредба на полагащото се месечно възнаграждение при
дългосрочно командироване на военнослужещи и цивилни служители от
Министерство на отбраната /МО/, Българската армия /БА/ и структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната /СППМО/ по реда на НДКЧ в
сравнение с уредбата по Наредбата за командировъчните средства при
задграничен мандат /НКСЗМ/, което се състои в ограничаване с чл. 31, ал.1
от НДКЧ на допустимите за изплащане допълнителни възнаграждения за
времето на командировката, каквото не е налице в НКСЗМ.
- По-неблагоприятна уредба на условията, при които възникват правата на
член семейство при дългосрочно командирован служител по реда на НДКЧ
от една страна и от друга – НКСЗМ, което се състои в това, че по НДКЧ е
необходим престой 2/3 в държавата по дългосрочната командировка,
докато по НКСЗМ този престой е 1/2.
- Необходимост от предвиждане на възможност за командироващото лице

да упълномощи по негова преценка друго длъжностно лице с
правомощието за издаване на заповеди за командировка на дългосрочно
командировани лица в приемащата държава извън населеното място, в
което са командировани, както и в случаите на командироване в трета
държава или в изпращащата държава.
- Необходимост от премахване на нормативното ограничение дългосрочно
командированият служител и членовете на семейството му да сключат
единствено на територията на приемащата държава договор за медицинска
осигуровка в рамките на средствата, осигурявани от изпращащата
администрация за медицинско обслужване и здравно осигуряване.
- Неяснота във формулировката на чл. 25, ал.9 от НДКЧ, касаеща
възможността за поемане от изпращащата администрация на разходите за
неотложна животоспасяваща медицинска намеса.
1.2.Опишете какви са проблемите в приложението на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат
приемането на ново. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в
рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в
организацията на работа и/или въвеждане на нови технологични
възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и
др.)
Ограничителното изброяване на полагащите се за изплащане допълнителни
възнаграждения при дългосрочно командироване на военнослужещи и
цивилни служители от МО, БА и СППМО, въведено с чл. 31, ал.1 от НДКЧ.
Посоченото е в несъответствие с чл. 214 и чл. 296 от ЗОВСРБ, съгласно
които условията и реда за изплащане на допълнителните възнаграждения
на военнослужещите и цивилните служители се определят в акт на
министъра на отбраната.
Наличието на по-неблагоприятна уредба на условията, при които възникват
правата на член семейство при дългосрочно командирован служител по
реда на НДКЧ в сравнение с НКСЗМ (по НДКЧ е необходим престой 2/3 в
държавата по дългосрочната командировка, а по НКСЗМ - ½) води до
напрежение сред засегнатия личен състав и е предпоставка за претендиране
на обезвреда за дискриминационно третиране.
Необходимост от осигуряване на оперативност и гъвкавост за
командироващото лице при издаване на заповеди за командировка на
дългосрочно командировани лица в приемащата държава извън населеното
място, в което са командировани, както и в случаите на командироване в
трета държава или в изпращащата държава.
В чл.25, ал.4, 5 и 6 от НДКЧ е предвидено, че дългосрочно
командированият служител и членовете на семейството му могат да
сключват в приемащата държава договор за медицинска осигуровка. В
практиката по прилагането на чл.25, ал.4, 5 и 6 от НДКЧ е установено, че в

редица случаи може да бъде сключен договор за медицинска осигуровка с
покритие в приемащата държава при по-изгодни условия в Република
България. Това налага ограничението относно държавата, в която да бъде
сключван договорът да отпадне.
Разпоредбата на чл.25, ал.9 от НДКЧ урежда възможността с разрешение на
ръководителя на изпращащата администрация да се поемат и разходи над
определения лимит за медицинско обслужване и здравно осигуряване за
съответната държава за неотложна животоспасяваща медицинска намеса. В
практиката по прилагането на тази разпоредба е възниквал въпрос за
нейната приложимост спрямо служители, които не са сключили договор за
медицинско осигуряване в приемащата държава. Необходимо е да се
изясни смисълът на разпоредбата, като възможността за поемане от
изпращащата администрация на разходите за неотложна животоспасяваща
медицинска намеса да се прилага спрямо всички дългосрочно
командировани служители, в случай, че лимитът по ал.1 на чл.25 е
недостатъчен или е надхвърлен лимитът по сключения договор за
медицинска осигуровка.
Констатираните проблеми не могат да се решат в рамките на
съществуващата нормативна уредба.
1.3.Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт
или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите
от тях?
Последваща оценка на въздействието на НДКЧ не е извършвана.
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 стратегическата рамка?
Да се прецизира нормативната уредба при дългосрочно командироване в
чужбина; да се осигури оперативност и гъвкавост за командироващото
лице.
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.).
Министерство на отбраната; изпращащите администрации по смисъла на
т.5 от § 1 от Допълнителните разпоредби на НДКЧ; дългосрочно
командировани в чужбина служители; членовете на семействата на
дългосрочно командировани служители по смисъла на т.6 от § 1 от
Допълнителните разпоредби на НДКЧ.

4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни
варианти на действие от страна на държавата, включително и варианта
„без действие“.
Вариант 1. Действие. Изменя се и се допълва нормативния акт.
Ще се отстрани по-неблагоприятната уредба на полагащото се месечно
възнаграждение при дългосрочно командироване на военнослужещи и
цивилни служители от МО, БА и СППМО по реда на НДКЧ, в сравнение с
НКСЗМ и ще се въведе съответствие с чл. 214 и чл. 296 от ЗОВСРБ.
Ще се въведе еднаква уредба на случаите, при които възникват права на
член семейство на дългосрочно командированите служители по реда на
НДКЧ и НКСЗМ, като се въведе и в НДКЧ изискване за престой 1/2 в
държавата по дългосрочната командировка, което да замени настоящото
изискване за престой – 2/3.
Ще се осигури възможност за оперативност и гъвкавост за
командироващото лице при издаване на заповеди за командировка на
дългосрочно командировани лица в приемащата държава извън населеното
място, в което са командировани, както и в случаите на командироване в
трета държава или в изпращащата държава, като се създаде правна
възможност за ръководителя на ведомство да оправомощава лица за
издаването на тези заповеди.
В съответствие с принципите на свобода на договарянето и закрила правата
на потребителите, ще се предостави правото на дългосрочно
командирования служител и членовете на неговото семейство да изберат по
свое усмотрение дали да сключат договор за медицинска осигуровка по чл.
чл.25, ал.4, 5 и 6 от НДКЧ в Република България или в приемащата
държава, при условие покритието да е в приемащата държава.
Смисълът на разпоредбата на чл.25, ал.9 от НДКЧ ще бъде изяснен, като
възможността за поемане от изпращащата администрация на разходите за
неотложна животоспасяваща медицинска намеса безспорно ще се прилага
спрямо всички дългосрочно командировани служители, в случай, че
лимитът по ал.1 на чл.25 е недостатъчен или е надхвърлен лимитът по
сключения договор за медицинска осигуровка.
Вариант 2. Без действие. Нормативният акт остава непроменен.
Запазва се по-неблагоприятната уредба на полагащото се месечно
възнаграждение при дългосрочно командироване на военнослужещи и
цивилни служители от МО, БА и СППМО по реда на НДКЧ в сравнение с
уредбата по НКСЗМ, което се състои в ограничаване с чл. 31, ал.1 от НДКЧ
на допустимите за изплащане допълнителни възнаграждения за времето на
командировката, каквото не е налице в НКСЗМ.
Запазва се по-неблагоприятна уредба на условията, при които възникват

правата на член семейство при дългосрочно командирован служител по
реда на НДКЧ в сравнение с НКСЗМ, което се състои в това, че по НДКЧ е
необходим престой 2/3 в държавата по дългосрочната командировка,
докато по НКСЗМ този престой е 1/2.
Остава неудовлетворена необходимостта от предвиждане на възможност за
командироващото лице да упълномощи по негова преценка друго
длъжностно лице с правомощието за издаване на заповеди за командировка
на дългосрочно командировани лица в приемащата държава извън
населеното място, в което са командировани, както и в случаите на
командироване в трета държава или в изпращащата държава.
При този вариант остава в сила нормативното ограничение дългосрочно
командированият служител и членовете на семейството му да сключват
единствено на територията на приемащата държава договор за медицинска
осигуровка в рамките на средствата, осигурявани от изпращащата
администрация за медицинско обслужване и здравно осигуряване.
Ще остане неяснота във формулировката на чл. 25, ал.9 от НДКЧ, касаеща
възможността за поемане от изпращащата администрация на разходите за
неотложна животоспасяваща медицинска намеса.
Няма да се постигнат поставените цели във вариант действие.
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.
При вариант 1. Действие. Изменя се и се допълва нормативния акт.
При този вариант не са идентифицирани негативни въздействия по
отношение на всички заинтересовани страни.
Приемането на постановлението за изменение и допълнение на НДКЧ няма
да доведе до икономически, социални и екологични негативни въздействия.
При вариант 2. Без действие. Нормативният акт остава непроменен.
Запазва се ограничителното изброяване на полагащите се за изплащане
допълнителни възнаграждения при дългосрочно командироване на
военнослужещи и цивилни служители от МО, БА и СППМО, въведено с чл.
31, ал.1 от НДКЧ. Запазва се и несъответствието с чл. 214 и чл. 296 от
ЗОВСРБ, съгласно които условията и реда за изплащане на допълнителните
възнаграждения на военнослужещите и цивилните служители се определят

в акт на министъра на отбраната.
Запазва се наличието на по-неблагоприятна уредба на условията, при които
възникват правата на член семейство при дългосрочно командирован
служител по реда на НДКЧ в сравнение с НКСЗМ /по НДКЧ е необходим
престой 2/3 в държавата по дългосрочната командировка, а по НКСЗМ 1/2/, което ще продължи да води до напрежение сред засегнатия личен
състав и да бъде предпоставка за претендиране на обезвреда за
дискриминационно третиране.
Ще остане неудовлетворена необходимостта от осигуряване на
оперативност и гъвкавост, чрез предвиждане на възможност за
командироващото лице да упълномощи по негова преценка друго
длъжностно лице с правомощието за издаване на заповеди за командировка
на дългосрочно командировани лица в приемащата държава извън
населеното място, в което са командировани, както и в случаите на
командироване в трета държава или в изпращащата държава.
Ограничаване на дългосрочно командирования служител и членовете на
семейството му да сключват единствено на територията на приемащата
държава договор за медицинска осигуровка в рамките на средствата,
осигурявани от изпращащата администрация за медицинско обслужване и
здравно осигуряване.
Ще остане неяснота във формулировката на чл. 25, ал.9 от НДКЧ, касаеща
възможността за поемане от изпращащата администрация на разходите за
неотложна животоспасяваща медицинска намеса.
6. Ползи:
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.
При вариант 1. Действие. Изменя се и се допълва нормативния акт.
Отстранява се съществуващия различен режим, регламентиращ
изплащаното месечно възнаграждение на дългосрочно командированите
военнослужещи и цивилни служители от МО, БА и СППМО по реда на
НДКЧ в сравнение с по-благоприятния такъв по НКСЗМ и се въвежда
съответствие с чл. 214 и чл. 296 от ЗОВСРБ.
Уеднаквяват се условията, при които възникват права на член семейство
при дългосрочна командировка на служители по НДКЧ и НКСЗМ, като се

въвежда по-благоприятния режим, въведен
дългосрочните командировки по НДКЧ.

с

НКСЗМ,

спрямо

Предоставя се възможност на командироващото лице да възложи
извършването на действия по командироване на дългосрочно
командирован служител на длъжностно лице на негово подчинение.
Осигурява се оперативност и гъвкавост.
При вариант 2. Без действие. Нормативният акт остава непроменен.
При този вариант не се идентифицират положителни въздействия по
отношение на заинтересованите лица.
7. Потенциални рискове:
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната
промяна, включително възникване на съдебни спорове.
Не се идентифицират възможни рискове от приемането на постановлението
за изменение и допълнение на нормативния акт.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
☒ Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се
съществуващи режими и услуги?
Не се създават.
9. Създават ли се нови регистри?
Не се създават.
10. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):
☐ Актът засяга пряко МСП
☒ Актът не засяга МСП
☒ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на

въздействието:
☐ Да
☒ Не
12. Обществени консултации:
Обобщете най-важните въпроси за неформалните обществени
консултации в случай на извършване на цялостна ОВ или за обществените
консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове; посочете
индикативен график за тяхното провеждането и видовете
консултационни процедури.
На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове проектът на
Наредба за изменение и допълнение на НДКЧ ще бъде публикуван за
обществено обсъждане на Портала за обществени консултации и на
интернет страницата на Министерството на отбраната в 30-дневен срок.
Проектът ще се съгласува със заинтересованите министерства и
ведомства по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация.
13. Приемането на нормативния
законодателството на ЕС.

акт

произтича

ли

от

☐ Да
☒ Не
Моля, посочете изискванията за законодателството на ЕС, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието
на ниво ЕС и я приложете (или връзка към източник).
14. Подпис на постояния секретар на отбраната:
Антон Ластарджиев
Дата:

Подпис:

РЕП УБ ЛИ КА БЪ Л ГА РИ Я

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията“
На основание чл. 30г от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува без препоръки
постъпилата с Ваш Рег. № 20-26-162 от 22 март, 2019 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина.
Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна
оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с
преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации,
провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“
/П/
КРАСИМИР БОЖАНОВ
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