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I. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни” 
При посочване на заинтересованите страни е избран подходът да се изброят само 

администрациите, които прилагат Наредбата за командировъчните средства при задграничен 
мандат, предвид бюджетния ефект, който би имало приемането на акта.  

От съдържанието на оценката е ясно, че евентуална нормативна намеса във връзка със 
запазване на ограничението по § 8а от ПЗР на НКСЗМ и през 2020 г. засяга пряко служителите, които 
са дългосрочно командировани по Закона за дипломатическата служба. Те следва да се посочат 
изрично като самостоятелна категория засегнати лица, а данните относно числеността на 
задграничните представителства да се отнесат към описанието на тази категория. 
II. Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия” 

В тези раздели трябва да се разгледат вероятните икономически, социални, екологични или 
други специфични въздействия върху всички заинтересовани и засегнати страни. При възможност 
(а в случая – и ако е уместно) въздействията се оценяват в качествено, количествено и/или парично 
изражение. 

В конкретната оценка е безспорно, че Вариант 2 би имал негативно икономическо и/или 
социално въздействие върху засегнатите служители, а Вариант 1 – положително, и това следва да се 
отрази в раздели 5 и 6. 

 
 

*   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. 

**   При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация се съпоставят кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в 
оценката на въздействието и кръгът от въпроси, засегнати от обхвата на нормативната намеса в 
проекта на акт. 

***   На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде съобразена 
с препоръките от становището. 

Становище на  
администрацията на Министерския съвет 

Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове 

Проект на акт: Вид оценка:  Частична 
Проект на Постановление на 
Министерския съвет за изменение и 
допълнение на нормативни актове 
на Министерския съвет 

Становище по ред: Единствено съгласуване 
Дата:   13.11.2019 
В отговор на №:    04-01-2188/ 13.11.2019 г. 

Институция: Министерство на външните 
работи 

Диспозитив: Съгласува с препоръки 

Основание: Чл. 30б, ал. 3, т. 2, б. “а” от Устройствения правилник на Министерския съвет и 
на неговата администрация 
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****   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/ 

 
 


