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АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията“
На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува
постъпилата с Ваш № 812100-26138/2 от 29 декември 2017 г. частична предварителна
оценка на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение
и допълнение на Постановление № 184 от 2012 г. за привеждане в съответствие на
категориите на служителите по Закона за Министерството на вътрешните работи и
ранговете на служителите по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ от
резерва със званията на военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, със следните препоръки:
1. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:
Предлагаме за яснота изложението в този раздел да започне с кратко формулиране на
проблемите (напр. проблем може да е липсата на съответствие на категориите на
служителите по Закона за Министерството на вътрешните работи и ранговете на
служителите по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ от резерва и по
Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ от резерва със званията на военнослужещите
по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, остаряла уредба и т.н.)
и след това да продължи с описанието на проблемите и негативните им ефекти. В случай
че са налице статистически данни или друга подходяща информация и анализи относно
констатираните проблеми, те също следва да бъдат включени в изложението по този
раздел. Наличието на статистика или друга допълнителна информация позволява да се
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очертаят мащабите на констатираните проблеми и да се формулират цели с измерим
резултат.
2. Относно раздел 2 „Цели“:
Видно от изложеното в оценката, основна цел на предложените промени е
длъжностите на служителите по Закона за Министерството на вътрешните работи,
ранговете на служителите по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ от
резерва и ранговете на служителите по Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ от
резерва да бъдат приведени в съответствие със званията на военнослужещите по Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България. В контекста на препоръката за
формулиране на цели с измерим резултат, предлагаме тази основна цел да има и
формулирани подцели по възможност с измерим качествено или количествено резултат
(напр. повишаване на доверието и намаляване на правните спорове относно определяне на
ранговете в сравнение с актуалното състояние, по-висока степен на защита на интересите
на заинтересованите служители и т.н.).
3. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“:
В този раздел следва да се посочи брой на заинтересованите страни по групи, където
това е възможно.
4. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:
В този раздел следва да бъде изяснено точно какви мерки ще се предприемат при всеки
един от вариантите за действие. С оглед на това и доколкото в раздел 2 „Цели“ не е
необходимо да се описват конкретните предложения за промени, предлагаме представянето
на вариант 1 „Приемане на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 184 от 2012 г.“ да
се допълни с описанието на предложенията за нормативни промени, дадено в раздел 2 от
оценката.
5. Относно раздел 5 „Негативни въздействия“ и раздел 6 „Положителни
въздействия“:
В тези два раздела следва да се разгледат негативните и положителните въздействия
върху всички или поне върху основните групи заинтересовани страни при всички варианти
с посочване на конкретни изводи относно въздействията при реализиране на всеки от
вариантите. В случай че очакваните въздействия са сходни за различните групи
заинтересовани страни в различните варианти, това следва да се посочи в изложението, за
да е ясно, че въздействията са представени общо за всички заинтересовани страни.
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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 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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