РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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 и допълнение на Наредбата за реда за
създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване
или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците
от тях
На основание чл. 306, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията" съгласува
постъпилата с Ваш изх. № 812100-7249 от 4 април 2017 г. частична предварителна оценка
на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните
формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни
ситуации и отстраняване на последиците от тях със следните препоръки:
1. По отношение на 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. В тази
връзка формулираният проблем е необходимо да бъде представен преди описанието му, а то
само да аргументира наличието на проблема. В конкретния случай, проблемите могат да се
изведат от информацията от другите раздели и могат да се определят като: липса на
възможност юридическите лица да създават за своя сметка доброволни формирования,
невъзможност доброволецът да бъде освобождаван от работодателя или органа по
назначаването за изпълнението на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия,
невъзможност за участието на доброволно формирование от една община в друга и т.н.
В подраздел 1.1. са посочени нормативните основания, които налагат промените, но
коректното им място е в подраздел 1.2.
2. По отношение на раздел 3. „Идентифициране на заинтересованите страни"
Идентифицираните заинтересовани страни са посочени много общо и по начин, който
не позволява придобиването на ясна представа за директните засегнати страни от
приемането на постановлението. Необходимо е да бъде посочен конкретен брой на
заинтересованите страни, за да може да се добие реална представа за мащаба на
предлаганите действия.
Посочено е, че засегната страна са всички предприемачи, което също не показва в
пълна степен в какво качество ще бъдат засегнати, дали като работодатели или в друго.
Непрецизно е общото посочване на неправителствените организации като засегната
страна. Не става ясно в какво качество те са конституирани като заинтересована страна. Ако
е във връзка с правото им да създават доброволни формирования, то следва да се отбележи
всички ли юридически лица с нестопанска цел могат да създават такива формирования.
Представянето на броя на засегнатите страни е базова информация, която следва да
бъде представена във всяка оценка на въздействието.
3. По отношение на раздел 4. „ Варианти на действие"
Във Вариант 1 е необходимо да бъдат посочени всички конкретни предложения,
които се планира да бъдат реализирани с варианта.
4. По отношение на раздел 10. „Как въздейства актът върху микро-, малките и
средните предприятия (МСП)?"
В този раздел е посочено, че актът засяга пряко микро- ,малките и средните
предприятия. Следва да бъде посочено по какъв начин се ще се отрази той на тях и защо ги

засяга пряко.
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.
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В подраздел 1.1. са посочени нормативните основания, които налагат промените, но
коректното им място е в подраздел 1.2.
2. По отношение на раздел 3. „Идентифициране на заинтересованите страни"
Идентифицираните заинтересовани страни са посочени много общо и по начин, който
не позволява придобиването на ясна представа за директните засегнати страни от
приемането на постановлението. Необходимо е да бъде посочен конкретен брой на
заинтересованите страни, за да може да се добие реална представа за мащаба на
предлаг аните действия.
Посочено е, че засегната страна са всички предприемачи, което също не показва в
пълна степен в какво качество ще бъдат засегнати, дали като работодатели или в друго.
Непрецизно е общото посочване на неправителствените организации като засегната
страна. Не става ясно в какво качество те са конституирани като заинтересована страна. Ако
е във връзка с правото им да създават доброволни формирования, то следва да се отбележи
всички ли юридически лица с нестопанска цел могат да създават такива формирования.
Представянето на броя на засегнатите страни е базова информация, която следва да
бъде представена във всяка оценка на въздействието.
3. По отношение на раздел 4. „ Варианти на действие"
Във Вариант 1 е необходимо да бъдат посочени всички конкретни предложения,
които се планира да бъдат реализирани с варианта.
4. По отношение на раздел 10. „Как въздейства актът върху микро-, малките и
средните предприятия (МСП)?"
В този раздел е посочено, че актът засяга пряко микро- ,малките и средните
предприятия. Следва да бъде посочено по какъв начин се ще се отрази той на тях и защо ги
засяга пряко.
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. 306, 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 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
/КРАСИМИР БОЖАНОВ/
София, бул. „Дондуков"№ /, тел. централа: 02/940-29-99, факс: 02/ 981-81-70

3
На основание чл. 306, 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 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.
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