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Становище на  
администрацията на Министерския съвет 

Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове 
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Проект на Постановление на Министерския 
съвет за изменение на Наредбата за 
командировъчните средства при задграничен 
мандат (НКСЗМ) 

Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата:   09.11.2021 

В отговор на №:    ФС-04-01-118/03.11.2021 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 

І.   Относно раздел 1 „Проблем/проблеми за решаване“:   

При представянето на проблема предлагаме да се направи кратко описание на действащата 

уредба (например какъв е кръгът от лица, които попадат в ограничението по §8а от НКСЗМ, кои са 

изпращащите администрации по смисъла на наредбата, които прилагат цитирания параграф, при какви 

случаи е налице изключение и др.). Предлагаме също да се включи по-подробна информация въз 

основа на какви данни е изчислен разходът за изплащане на командировъчни пари по чл. 6 НКСЗМ за 

2022 г.  

ІІ. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията“: 

Предлагаме описанието на Вариант 1 да се допълни с изводи относно очакваните последствия за 

засегнатите страни и за ангажираните в процеса структури при избора на този вариант на действие. При 

описанието на Вариант 2 предлагаме да се уточни отново какви са необходимите промени, за да се 

постигне поставената цел. Предлагаме също да се посочи ще са необходими ли и какви средства за 

реализиране на Вариант 2 и ще са необходими ли и какви организационни мерки за реализиране на 

варианта, въз основа на натрупаната практика по приложението на НКСЗМ и по-конкретно на §8а.  

ІІІ. Относно информацията за препоръчителния вариант в раздел 6.1., раздел 6.2. и раздел 6.3.:  

В раздел 6.1. предлагаме да се уточни защо не се очакват промени в административната тежест. 

Предлагаме в раздел 6.2. и 6.3. да се опише накратко какво съдържа Вариант 2 и каква е същността на 

предложената нормативна промяна. Тази информация е необходима, за да се изясни дали с промяната 

ще бъдат създадени нови и/или се променят действащи режими и услуги, както и засяга ли се 

дейността на регистри.  

 

*   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 кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на въздействието, се 
съпоставя с кръга от въпроси, засегнати в проекта на нормативен акт. 
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***   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. 

****   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“ 
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   (АЛЕКО ДЖИЛДЖОВ) 

 

 


