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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
-

Повишаващите се отговорности по обем и по сложност на администрацията на
НКБТХ не съответстват на предвидената преди 15 години численост от 9 щатни
бройки на администрацията.

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.).
Развитието на политиките за противодействие на трафика на хора, закрила и
подпомагане на жертвите през последните петнадесет години години, са
първопричината нормативно закрепения брой численост на администрацията на
НКБТХ да не е достатъчен.
Имайки предвид увеличаващите се функции на администрацията на НКБТХ
/като координатор на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви
на трафик /НМН/ и като национален орган за докладване съгласно чл.19 от Директива
2011/36/ЕС/, настоящият експертен капацитет от 6 експерти е абсолютно
недостатъчен. Същият този експертен потенциал отговаря както за изпълнение на
ежегодните национални програми за борба с трафика на хора, така и за сигналите за
жертви на трафик, за откритите услуги по ЗБТХ, а и за мониториране и
методологически насоки на 100% увеличената в сравнение с 2010г. бройка на
Местните комисии за борба с трафика на хора. Дисбалансът оказва влияние в
качетвото на комуникацията и управлението на МКБТХ.
Всичко горепосочено е само една част от задълженията на експертите и поради
това е необходимо укрепване на административния капацитет с цел подсигуряване на
ефективно изпълнение на заложените дейности и за бъде гарантирана устойчивостта и
всеобхватността на усилията в областта на противодействие на трафика на хора и
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закрила на жертвите.
В допълнение, малката численост на персонала е изключително уязвима в
случаите, когато служителите са във временна неработоспособност, особено при
отпуск по майчинство и отглеждане на малко дете. Видно от информацията, изложена
в сайта на НКБТХ, към момента в такъв отпуск са 5 служители /заемащи длъжности
след конкурс и такива по заместване/, което е над 50% от числения експертен
персонал на администрацията. Разбира се, на тяхно място своевременно се назначават
служители по заместване, но проблемът с недостатъчната численост остава.
Администрацията на НКБТХ изпитва постоянен дефицит от човешки ресурс за
качествено изпълнение на вменените й задължения.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Последващи оценки на Правилник за организацията и дейността на Национална
комисия за борба с трафика на хора, приет с ПМС №49/2004 по смисъла на Наредба за
обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието не е извършвана.
Доклад за извършване на мониторинг и оценка на дейността за периода 01.01.201530.12.2017 г. на местните комисии за борба с трафика на хора, констатира, че са
необходими системни, ясни и последователни указания за дейността на комисиите от
страна на НКБТХ, с оглед повишаване на ефективността на дейностите на местно ниво
и синхронизиране с националните политки. Затрудненията са свързани предимно с
ресурсна обезпеченост и управление на комуникацията. Идентифицирани са следните
проблеми: 1. „липсата на достатъчно ефективен контрол, добро планиране, гъвкавост
при финансирането, както и инвестиции в изграждане на капацитета на МКБТХ
посредством обучения.“
Анализът препоръчва НКБТХ да разработи методически указания и да провежда
редовни обучения за изготвяне на анализ на състоянието и тенденциите на трафика на
хора от МКБТХ, да разработи насоки за провеждане на национални кампании за
превенция на трафика на хора, както и да обучи МКБТХ и да съдейства при
провеждането на кампаниите. Всичко това неминуемо би подобрило координацията с
МКБТХ и би повишило ефективността на местните и национални дейности, но
понастоящем е непостижимо поради липсата на експертен капацитет, който да е
изцяло и единствено посветен на координация на дейността на МКБТХ и НКБТХ. За
целта е необходимо да бъде укрепен експертния състав на администрацията, така че
всеки експерт да оказва методически насоки и да проследява дейността на две местни
комисии, като за в бъдеще се предвижда разкриването и на нови местни структури в
градове с рискови и уязвими групи.

2. Цели:
Посочената цел съответства на заложените приоритети, цели и мерки в Национална
стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021 /Приета от Министерски съвет на
21.07.2017г./ и Национална програма за противодействие на трафика на хора и закрила
на жертвите /приета от МС на 27.02.2019г./
Нормативната промяна цели да бъде осигурен необходимият административен
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капацитет за изпълнение на функциите на НКБТХ и нейната администрация.
Осигуряване на бързина и ефективност в изпълнение на административните функции.
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:
-

Институциите, членове на НКБТХ - МВнР, МТСП, МВР, МП, МЗ, МОН,
ДАНС, ДАЗД, ЦКБППМН, ВКС, ВКП, НСлС;

-

Членовете на Постоянната работна група към НКБТХ – МВнР, МТСП,
МВР, МП, МЗ, МОН, ДАНС, ДАЗД, ЦКБППМН, ВКС, ВКП, НСлС, АЗ,
ГДБОП, ГДГП, ИАГИТ, АСП, МОМ, Фондация „Асоциация Анимус“,
Фондация „Център Надя“, Международен център за развитие на миграционната
политика, Фондация „Български център за джендър изследвания“, Фондация
„Риск монитор“, Център за изследване на демокрацията, Сдружение „Свят без
граници“;

-

МКБТХ и техните секретари – 10 бр.

-

Юридически лица с нестопанска цел – с предмет на дейност в областта на
борбата с трафика на хора и закрилата на жертвите, вкл. доставчици на
социални услуги за жертви на трафик на хора – Сдружение „Асоциация
Деметра”, Фондация „Ес О Ес – Семейства в риск“ и др.

-

Централна комисия за борба
малолетните и непълнолетните;

с

противообществените

прояви

на

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:
Вариант 0 /Без действие/
Вариантът „Без намеса“
-

Няма да бъде осигурен необходимия административен капацитет за изпълнение
на функциите на АНКБТХ;

-

Няма да се осигури оптимално функциониране на администрацията;

Вариант 1: Приемане на Проекта
Обезпечаване на необходимия административен капацитет за изпълнение на
функциите на АНКБТХ чрез увеличаване числеността с две щатни бройки за сметка на
числеността на администрацията на ЦКБППМН.
Ще се осигури оптимално функциониране на администрацията.
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Увеличаването на числеността на АНКБТХ ще премине през компенсирана промяна в
рамките на утвърдената численост за първостепенния разпоредител с бюджет –
Министерски съвет. Финансовата обосновка и процедурата следва да бъдат одобрени
от Главния секретар на МС и от Дирекция „Бюджет и финанси“ към МС.
По отношение на финансовата обезпеченост на НКБТХ за поемане на разхода за двете
допълнителни щатни бройки, средства ще бъдат предвидени още при компенсираната
промяна, тъй като на основание ПМС №43/14.03.2019г. за изменение и допълнение на
ПМС № 67/2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, в сила от
19.03.2019 г., за двете незаети бройки от щатното разписание на ЦКБППМН, са
резервирани средства за цялата година в размер на поне 70% от средната основна
месечна заплата за ниво 2 на съответната длъжност.
ЦКБППМН функционира към момента с 8 щатни бройки, от които 6 са експертни, а
заети са 4. Двете незаети експертни бройки са свободни от няколко години, като е
очевидно, че необходимостта от тях е отпаднала. Конкурс за заемането им не е
обявяван и провеждан, а ЦКБППМН изпълнява законовите си функции с наличния
човешки ресурс. Доброто административно управление изисква в случай, че има
такава възможност, администрацията с идентифицирана необходимост от повече
човешки ресурс, да бъде снабдена с такъв, за сметка именно на администрация, която
разполага с възможността, но не се възползва от нея. Поради това, намаляванаето на
щатната численост няма да окаже влияние върху експертната обезпеченост на
ЦКБППМН.
Проектът и съпътстващите документи подлежат на съгласувателна процедура с всички
ведомства и на обществено обсъждане.
Вариант 2: Предприемане на организационни мерки без нормативни промени
През последните 2-3 години, на оперативно ниво са предприети множество
организационни мерки и оптимизиране работата на експертите. Към този момент
идентифицираните проблеми вече са достигнали равнище, което не може да бъде
преодоляно с организационни мерки. Необходима е нормативна промяна. Когато
коренът на проблема е на ниво подзаконов акт, то и неговото разрешаване би следвало
да е чрез подзаконова регулация и нулевият вариант не би постигнал поставените
цели.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
5. Негативни въздействия:
Вариант 0 /Без действие/
Опасност от неизпълнение или недостатъчно добро изпълнение на функциите на
администрацията. Този ефект би имал репутационен негативен отзвук, а и голяма
опасност от неефективно изпълнение на международни задължения.
Негативно въздействие този вариант ще има в репутационен смисъл за институциите,
членове на НКБТХ - МВнР, МТСП, МВР, МП, МЗ, МОН, ДАНС, ДАЗД, ЦКБППМН,
ВКС, ВКП, НСлС, както и за МКБТХ, като пряко отговорни за водената политика за
борба с трафика на хора.
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Косвено негативно въздействие би оказало и върху юридически лица с нестопанска
цел с предмет на дейност в областта на борбата с трафика на хора и закрилата на
жертвите, вкл. доставчици на социални услуги за жертви на трафик на хора, тъй като
намаления капацитет на АНКБТХ неизменно ще окаже влияние върху качестовото или
върху обема на изпълнение на вменените функции на АНКБТХ. По този начин
политиката за борба с трафика на хора на национално равнище ще бъде изпълняване
не с необходимото ниво, бързина и ефективност, което разбира се ще доведе до
репутационен проблем за ЮЛНЦ-тата, също и до разходи от тяхна страна за
разработване и изпълнение на нови проекти с цел компенсиране неефективността на
НКБТХ.
За ЦКБППМН този вариант би запазил статуквото и няма да окаже негативно
въздействие;
Вариант 1
Не са идентифицирани значителни негативни икономически, социални или
екологични въздействия за този вариант.
Косвено негативно въздействие върху ЦКБППМН би имало в икономически смисъл,
тъй като резервираните средства за незаетите щатни бройки ще трябва да се
прехвърлят към бюджета на НКБТХ. Това би намалило размера на бюджета на
ЦКБППМН като цяло. Все пак следва да се има предвид, че щатните бройки така и не
са били заети с години, а резервираните за тях средства не са разходвани по
предназначение.
Негативно въздействие
идентифицирани.

върху

останалите

заинтересовани

страни

не

са

Вариант 2
За прилагане на вторият вариант, за АНКБТХ и за членовете на НКБТХ, както и за
членовете на ПРГ ще бъдат необходими допълнителен човешки ресурс, време и
усилия на управленски потенциал за създаване и прилагане на нов кръг от
организационни мерки с предварително предизвестен неуспешен изход. Този ефект би
довел до финансови загуби /заетият човешки ресурс би могъл да изпълнява други поважни функции относно борбата с трафика на хора/ и отново до неизпълнение или
недостатъчно добро изпълнение на функциите на администрацията.
Негативно въздействие върху ЦКБППМН не се идентифицира.

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.
6. Положителни въздействия:
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Вариант 0 /Без действие/
Не са идентифицирани за членовете на НКБТХ, на ПРГ, МКБТХ и ЮЛНЦ, освен, че
няма да има законодателни разходи.
За ЦКБППМН ще бъде запазено статуквото и промяна няма да бъде извършвана в
щатното им разписание и Правилник.
Вариант 1
Осигуряване на администрацията на спокойствие и достатъчен човешки ресурс за
справяне с възложените й функции по закон. За членовете на НКБТХ, ПРГ, МКБТХ и
ЮЛНЦ, изпълнението на този вариант ще има положително репутационно
въздействие. Програмата и стратегията за борба с трафика на хора ще бъдат
изпълнявани по-ефективно, по-ефикасно и по-целесъобразно.
За ЦКБППМН – не е идентифицирано положително въздействие.
Вариант 2
Косвено положително въздействие би имало за кратък период от време, тъй като няма
да се разходват средства за човешки ресурс.
Запазването на статуквото за ЦКБППМН не би могло да се идентифицира като
положително въздействие, но следва да се посочи като ефект.
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.
7. Потенциални рискове:
Не се идентифицират рискове от приемане на нормативния акт.
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
х Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
С проекта не се създават нови регулаторни режими. Не се засягат съществуващи
режими и административни услуги.
9. Създават ли се нови регистри?
С проекта не се създават нови регистри.
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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
х Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
х Не
12. Обществени консултации:
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилник за
организацията и дейността на Национална комисия за борба с трафика на хора ще
бъде публикуван за обществена консултация на Портала за обществени консултации и
на интернет станицата на НКБТХ, съгласно чл. 26 от ЗНА.
Проектът ще се съгласува в съответствие с чл. 32, ал.1 от УПМСНА.
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.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
☐ Да
х 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: Камелия Димитрова, Секретар на НКБТХ
Дата: 22.05.2019г.
Подпис:

