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С Ъ В Е Т

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № …………
от ……….2017 година
за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в
чужбина, приета с ПМС № 252 от 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.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ
§ 1. В Чл. 19, ал.5 се изменя така:
„(5) В случаите на пътуване с лично превозно средство на служителите се
изплащат пътни пари в процент от цената на самолетен билет икономична класа по
финансово изгоден маршрут, определен в приложение № 4. Пътни пари в съответния
размер се изплащат и за всеки член на семейството, пътуващ самостоятелно или
съвместно с командирования.“
§ 2. В Чл. 23, ал.1 думите „до 100 кг.“ се заменят с „ до 200 кг.“
§ 3. В Приложение №3, т.I, подточка 4, ред 6 в текста след думата „Израел“ се
добавя: Германия, Люксембург, Холандия“.
§ 4. Създава се приложение 4:

„Приложение № 4 към чл. 19, ал. 5

Таблица за размера на пътните пари при пътуване с лично превозно средство
Пътни пари, определени в процент от цената на
самолетен билет икономична класа по
финансово изгоден маршрут

Държава

1

2

Забележки:

25

1. Република Македония
2. Румъния
3. Сърбия
4. Черна гора

50

1. Австрия
2. Албания
3. Беларус
4. Белгия
5. Босна и Херцеговина
6. Германия
7. Гърция
8. Дания
9. Естония
10. Италия
11. Косово
12. Латвия
13. Литва
14. Люксембург
15. Молдова
16. Полша
17. Словакия
18. Словения
19. Турция
20. Украйна
21. Унгария
22. Франция
23. Холандия
24. Хърватия
25. Чехия
26. Швейцария

75

1. Великобритания
2. Ирландия
3. Испания
4. Норвегия
5. Португалия
6. Финландия
7. Швеция

100

Всички останали държави

1. Пътните пари при пътуване с лично моторно превозно средство се изплащат в процент от
цената на самолетен билет икономична класа по финансово изгодния маршрут, както следва:
а) при първоначално заминаване или при окончателно завръщане – от цената на еднопосочен
билет в сезона на пътуване;
б) при пътуване за ползване на платен годишен отпуск в България - от цената на двупосочен
билет с валидност един месец в сезона на пътуване.
2. Пътните пари за пътуване от и до Битоля, Ниш, Одрин, Подгорица, Скопие и Солун се
изплащат в размер 25 на сто от сезонната тарифа за пряк полет от София до Букурещ.
3. Пътните пари за пътуване от и до Истанбул се изплащат в размер 25 на сто от сезонната
тарифа за пряк полет.
4. Пътните пари за пътуване с лично превозно средство се изплащат, както следва:
а) в български левове в България - при първоначално заминаване;
б) във валута в България – при окончателно завръщане и при пътуване за ползване на платен
годишен отпуск в България.”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен
вестник”.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МС
ВЕСЕЛИН ДАКОВ
ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА
РУМЕН ВАСИЛЕВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНО-НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ”-МО
КЛИМЕНТИНА ДЕНЕВА

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от Стефан Янев –заместник-министър председател по вътрешен ред
и сигурност и министър на отбраната на Република България
Относно :

Проект на Постановление на Министерския съвет за
изменение на Наредбата за дългосрочните 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, приет с Постановление № 229 на Министерския
съвет от 2009 г., внасям за разглеждане и приемане от Министерския съвет проект на
Постановление за изменение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина,
приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 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 и 80 от 2004 г., изм. и доп., бр. 86 от 2004 г.,
бр. 43 и 55 от 2005 г., изм., бр. 78 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г., изм. и доп., бр. 3, 20 и 70
от 2008 г., доп., бр. 29 и 43 от 2009 г., изм., бр. 79 и 93 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г.,
бр.13 от 8.02.2013 г., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г.
Проектът на акт цели актуализиране на нормативната уредба, която
регламентира размера на квартирните пари, пътните пари и парите за превоз на личен
непридружаван багаж на българските представители в задгранични представителства.
В изпълнение на ангажиментите на Република България към международни
организации, като част от системата на колективната отбрана, Министерството на
отбраната командирова български представители в структури извън територията на
страната. Представителите на Министерството на отбраната се командироват
дългосрочно извън територията на страната по два различни нормативни акта Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина и Наредбата за
командировъчните средства при задграничен мандат.

Необходимостта от различни наредби за дългосрочно командироване на
български представители в чужбина се обуславя от различните нива на
представителство, както и от различните изисквания за умения и компетенции на
служителите на съответните длъжности.
В същото време, в двете Наредби съществуват различия, които не са свързани с
уменията и компетенциите на командированите служители, като квартирни пари,
пътни пари и пари за превоз на личен непридружаван багаж.
Изплащането на пътни пари и пари за превоз на непридружаван багаж е
предвидено и в двете Наредби, по които се командироват служители, но в различен
размер. Например, по Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат
се изплащат пари за превоз за непридружаван личен багаж до 200 кг въздушно карго, а
по Наредба за дългосрочните командировки в чужбина се изплащат финансови
средства за непридружаван личен багаж до 100 кг въздушно карго. По подобен начин
стои и въпросът за пътните разходи при пътуване с автомобил, като в Наредба за
дългосрочните командировки в чужбина е предвидено изплащането на пътни пари при
пътуване на командирования с лично превозно средство в размер на 50% от
стойността на самолетен билет икономична класа само за командирования, докато в
Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат се предвижда същия
принцип, като процент от стойността на самолетен билет, но и за всеки член на
семейството. Разширяването на обхвата на правоимащите лица по отношение на
пътните пари при пътуване с личен автомобил няма да има негативно въздействие.
Съгласно действащата нормативна уредба, изпращащата администрация следва да
осигури на командирования и членовете на семейството самолетни билети,
икономична класа по финансово изгоден маршрут. Настоящата промяна ще стимулира
командированите да пътуват с лично превозно средство, като изпращащата
администрация ще реализира съответните икономии.
Съгласно Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, за времето на
командировката на дългосрочно командированите представители на Република
България извън страната, изпращащата администрация е задължена да осигури на
служителя подходящо жилище или средства за наем в зависимост от служебните му
задължения, броя и състава на членовете на живеещото заедно с него семейство и
местните условия. Предвиденият размер на квартирните пари за някои страни, като
Германия, Люксембург и Холандия е определен на до 40% от командировъчните пари,
което е крайно недостатъчно за осигуряване на минималните нормативи за броя и вида
на помещенията определени в приложение № 3, т. І, подточка 1 на Наредбата. За
останалите европейски държави определените нормативи са значително по-високи.
Така например за Италия базата е 100%, за Великобритания е 90%, за Финландия е
80%. В същото време, стандартът на живот в Германия, Люксембург и Холандия е
идентичен с този в останалите европейски държави и дори по-висок, поради което е
необходимо да бъде извършена промяна.
Необходимите средства са в рамките на бюджета на Министерството на
отбраната за съответната календарна година.
Справка за съответствие с европейското право не се прилага, тъй като с проекта
на постановление не се осъществява хармонизация с актовете на Европейския съюз.

Предвижда се постановлението да влезе в сила от деня на обнародването му в
Държавен вестник.
На основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация, материалите са съгласувани с министерствата и бележките
им са отразени, съгласно приложената справка.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам
Министерският съвет да разгледа и приеме предложения проект на Постановление за
изменение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с
Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ И
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
/п/

СТЕФАН ЯНЕВ

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*
(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)
Институция: Министерство на отбраната

Нормативен акт: Проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение на
Наредбата за дългосрочните командировки в
чужбина.

За включване в законодателната/
оперативната програма на
Дата: 24.03.2017 г.
Министерския съвет за периода:
Първото полугодие на 2017 г.: 01.01.2017 г.
– 30.06.2017 г.
Контакт за въпроси: полк. Пламен Илиев,
Телефон: 02-92-20-433
дирекция „Отбранителна политика”
1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Наличието на неравностойни условия относно размера на средствата, които следва да
бъдат изплащани за разходи за квартирни пари, пътни пари и пари за превоз на личен
непридружаван багаж при командироване на служители от една и съща структура по две
различни Наредби.
Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина урежда размера и начина на
определяне на финансовите средства за времето на командироване на дългосрочно
командированите български представители в международни организации и задгранични
представителства на Република България при условията и по реда, предвидени в
Наредбата.
В изпълнение на ангажиментите на Република България, като част от системата на
колективната отбрана към международни организации, Министерството на отбраната
командирова български представители в структури извън територията на страната.
Представителите на Министерството на отбраната се командироват дългосрочно извън
територията на страната по два различни нормативни акта в зависимост от нивото на
представителност на съответната международна организация или задгранично
представителство и различните изисквания за компетенции и умения на заемащите
длъжността.
Анализът на съществуващите към момента разпоредби на Наредбата за дългосрочните
командировки в чужбина и Наредбата за командировъчните средства при задграничен
мандат показва наличие на различия по отношение на размера на средствата, които следва
да бъдат изплащани за разходи за квартирни пари, пътни пари и пари за превоз на личен
непридружаван багаж. Този вид разходи не зависят от уменията, квалификацията и нивото
на представителност, поради което поставя командированите представители в
неравностойни условия.
Промените в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина имат за цел да
изравнят условията и реда за командироване на представителите на Министерство на
отбраната извън територията на Република България по отношение на разходи за
квартирни пари, пътни пари и пари за превоз на личен непридружаван багаж.

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.).
С действащите Наредба за дългосрочните командировки в чужбина и Наредба за
командировъчните средства при задграничен мандат са предвидени различни размери на
средствата за квартирни пари, пътни пари и пари за превоз на личен непридружаван
багаж, което създава неравностойни условия за командированите служители от една и
съща структура.
Изплащането на пътни пари и пари за превоз на непридружаван багаж е предвидено и в
двете Наредби, по които се командироват служители, но в различен размер. Например, по
Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат се изплащат пари за
превоз за непридружаван личен багаж до 200 кг въздушно карго, а по Наредбата за
дългосрочните командировки в чужбина се изплащат финансови средства за
непридружаван личен багаж до 100 кг въздушно карго. По подобен начин стои и въпросът
за пътните разходи при пътуване с автомобил, като в Наредбата за дългосрочните
командировки в чужбина е предвидено изплащането на пътни пари при пътуване на
командирования с лично превозно средство в размер на 50% от стойността на самолетен
билет икономична класа само за командирования, докато в Наредба за командировъчните
средства при задграничен мандат се предвижда същия принцип, като процент от
стойността на самолетен билет, но и за всеки член на семейството.
За времето на командировката на дългосрочно командированите представители на
Република България извън страната, изпращащата администрация е задължена да осигури
на служителя подходящо жилище или средства за наем в зависимост от служебните му
задължения, броя и състава на членовете на живеещото заедно с него семейство и
местните условия. Предвиденият размер на квартирните пари в Наредбата за
дългосрочните командировки в чужбина, за някои държави, като Германия, Люксембург и
Холандия е определен на до 40% от командировъчните пари, което е крайно недостатъчно
за осигуряване на минималните нормативи за броя и вида на помещенията определени в
приложение № 3, т. І, подточка 1 на Наредбата. За останалите европейски държави
определените нормативи са значително по-високи. Така например за Италия базата е
100%, за Великобритания е 90%, за Финландия е 80%. В същото време, стандарта на живот
в Германия, Люксембург и Холандия е идентичен с този в останалите европейски държави
и дори по-висок, поради което е необходимо да бъде извършена промяна.
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 изготвяни последващи оценки на въздействието.
2. Цели: Целта на нормативната промяна е да бъде приравнен размерът на средствата за
квартирни пари, пътни пари и пари за превоз на личен непридружаван багаж.
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?
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Преки заинтересовани страни:

1. Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия;
2. Министерство на образованието и науката;
3. Министерство на културата;
4. Министерство на икономиката;
5. Народно събрание;
6. Българско национално радио;
7. Българска национална телевизия.
Косвени заинтересовани страни: няма.
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.).
4. Варианти на действие:
Проектът на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за
дългосрочните командировки в чужбина не съдържа разпоредби, свързани с въвеждане на
регулаторни режими.
Вариантите са следните:
Вариант 0. Без действие
Няма да бъде променян размерът на средствата за квартирни пари, пътни разходи и
превоз на непридружаван личен багаж, който следва да бъде изплащан на
командированите служители от една и съща структура.
Вариант 1. „Приемане на Постановление на Министерския за допълнение на
Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина”:
Ще бъдат приравнени финансовите условия, свързани със заплащането на квартирни пари,
пътни пари и разходи за личен непридружаван багаж, които следва да бъдат изплащани на
дългосрочно командированите.
Предвидените в Наредбата размери на квартирните пари за държавите Германия,
Холандия и Люксембург ще осигурят минималните нормативи за броя и вида на
помещенията, както са определени в Наредбата.
Предвидено е размерът на финансовите средства за личен непридружаван багаж да бъде за
до 200 kg въздушно карго в началото и в края на командировката срещу представени
разходооправдателни документи.
Размерът на финансовите средства, изплащани за пътни пари при пътуване с лично
превозно средство за командирования служител и за всеки член на семейството, пътуващ
съвместно с командирования се предвижда да бъде в левове в размер съответния процент
от стойността на самолетен билет - икономична класа, по най-изгодната тарифа,
включително таксите.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „без 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.
Вариант 0. Без действие
Няма да бъдат приравнени условията за командироване в частта квартирни пари, пътни
пари и разходи за личен непридружаван багаж, които следва да бъдат изплащани на
командированите представители. Продължава тенденцията за командироване на
представителите на Министерство на отбраната при неравностойни условия, независещи
от техните умения, компетенции и ниво на представителност.
Икономически негативни въздействия: не може да има.
Социални негативни въздействия: неравнопоставеност на командированите.
Екологични негативни въздействия: не може да има.
Вариант 1 „Приемане на Постановление на Министерския съвет за допълнение на
Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина “.
Икономически негативни въздействия: Приемането на Постановлението няма да доведе
до икономически негативни въздействия. Разширяването на обхвата на правоимащите
лица по отношение на пътните пари при пътуване с личен автомобил, няма да има
негативно въздействие.
Съгласно действащата нормативна уредба, изпращащата
администрация следва да осигури на командирования и членовете на семейството
самолетни билети, икономична класа по финансово изгоден маршрут. Настоящата промяна
ще стимулира командированите да пътуват с лично превозно средство, като изпращащата
администрация ще реализира съответните икономии.
Сумите за личен непридружаван багаж се изплащат в началото и в края на
командировката, която е със средна продължителност три години. Увеличаването на
заплащането на финансови средства от 100 на 200 kg за личен непридружаван багаж ще
доведе до средно увеличаване на разходите на изпращащата администрация от 2150 лева
на 4300 лева за един командирован.
Добавянето на Германия, Холандия и Люксембург в държавите по т.6 от приложение 1 на
Наредбата ще увеличи разходите за издръжка на дългосрочно командированите
представители с около 6 000 евро или 8,5% на човек на годишна база.
Социални негативни въздействия: Приемането на Постановлението не може да има
негативно социално въздействие.
Екологични негативни въздействия: не може да има.
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.
Вариант 0. Без действие
При този вариант не са идентифицирани положителни въздействия.
Вариант 1. "Приемане на Постановление на Министерския съвет за допълнение на
Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина "
С промените в НДКЧ ще се поставят при равни условия българските представители,
командировани по Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина и Наредбата за

командировъчните средства при задграничен мандат.
Икономически положителни въздействия: Настоящата промяна ще стимулира
командированите да пътуват с лично превозно средство за което изпращащата
администрация ще следва да осигури финансови средства в съответният процент от
цената на самолетните билети или по този начин ще се реализира икономия на финансови
средства, която би могла да компенсира нарастването на сумите изплащани за превоз на
200 kg личен непридружаван багаж.
Социални положителни въздействия: Промяната на квартирните пари за някои
държави, като Германия, Люксембург и Холандия, ще даде възможност за осигуряване на
служителя подходящо жилище или средства за наем в зависимост от служебните му
задължения, броя и състава на членовете на живеещото заедно с него семейство, както е
предвидено в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина.
Екологични положителни въздействия: проектът няма отношение към екологията.
7. Потенциални рискове:
Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на вариант 1.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително
възникване на съдебни спорове.
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?
Проектът на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за
дългосрочните командировки не предвижда въвеждане на регулаторни режими.

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)?
Актът засяга пряко МСП
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.
Проектът на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за
дългосрочните командировки ще бъде публикуван за обществена консултация на Портала
за обществени консултации (http://www.strategy.bg/PublicConsultations) и на интернет
страницата на МО, съгласно чл. 26 от ЗНА.
Проектът на Постановление ще се съгласува в съответствие с чл. 32, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
 Да
 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:
Г-жа Росица Димитрова, директор на дирекция „Отбранителна политика“
Дата: 06.04.2017 г.
Подпис:

РЕП УБЛИ КА БЪ ЛГАРИ Я

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията“
ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проекта на
Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за дългосрочните
командировки в чужбина.
На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата

администрация

дирекция

„Модернизация

на

администрацията“

съгласува

постъпилата с Ваш изх. № 20-26-130 от 28 март 2017 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проекта Постановление на Министерския съвет за изменение на изменение
на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина със следните препоръки:
1. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:
Преди описанието на проблема е необходимо той да бъде дефиниран кратко и ясно,
като например се определи конкретна липса, негативна тенденция, недостатък и т.н. От
представената информация проблемът би могъл да бъде дефиниран като наличие на
неравностойни условия относно размера на средствата, които следва да бъдат изплащани за
разходи за квартирни пари, пътни пари и пари за превоз на личен непридружаван багаж при
командироване на служители от една и съща структура. Би било добре в раздел 1.2 да бъдат
по-подробно описани разликите в съществуващото законодателство, които представляват
проблем и защо не е обосновано наличието на такива разлики.
2. Относно раздел 5 „Негативни въздействия“ и раздел 6 „Положителни
въздействия“
От описанието на действията, които се предлага да се предприемат става ясно, че
промените биха имали финансово отражение, поради което следва да бъдат посочени и
конкретни количествени въздействия.
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Напомняме, че 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. 30б, ал. 4 е необходимо окончателната оценка на въздействието да
бъде съобразена с препоръките от становището.
На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация е необходимо становището 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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