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1. Дефиниране на проблема:
В условията на извънредна епидемична обстановка се установи, че липсата на правно
основание за провеждане на дистанционни заседания, възпрепятства дейността на
Съвета за административната реформа.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Причините за възникване на проблема са свързани със следните събития:
• На 13 март 2020 г. Народното събрание обяви извънредно положение върху
цялата територия на Република България за срок до 13 април 2020 г.
• На 24 март 2020 г. в Държавен вестник бе обнародван Закон за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.
Законът влезе в сила на 13 март 2020 г.
• На 3 април 2020 г. Народното събрание прие Решение за удължаване на
извънредното положение до 13 май 2020 г.
• На 14 май 2020 г. влезе в сила изменение на Закон за здравето.
• Въз основа на изменението на Закона за здравето, на същата Министерският
съвет обяви извънредна епидемична обстановка до 13 юни 2020 г. Това се
случи с Решение № 325 на Министерския съвет.
Предвид разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение и Закона за здравето, дейността на Съвета за административната реформа,
изразяваща се в провеждане на физически заседания, не може да бъде осъществена. В
условията на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка Съветът за
административната реформа (САР) не провежда заседания, тъй като няма нормативно
основание за провеждане на дистанционни заседания на съвета.
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.).

Настоящите текстове в Правилника за организацията на дейността на Съвета за
административната реформа не осигуряват нормативна възможност за провеждане на
дистанционни заседания на съвета. Проблемът не може да бъде разрешен чрез
неформална промяна в организацията на работа на Съвета.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или
анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършени последващи оценки на нормативния акт.
2. Цели:
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?
Целта на предложения проект на Постановление е ефективно функциониране на САР.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
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.).
▪ Органи на изпълнителната власт;
▪ Служители в административните структури;
▪ Гражданите и бизнеса като „потребители“ на административни услуги.
4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта "без действие".
Вариант 1 „Без действие“: В резултат на прилагането на този вариант, Правилникът за
организацията на дейността на Съвета за административната реформа няма да бъде
променен. За периода на извънредна епидемична обстановка САР няма да функционира
и да изпълнява нормативно заложените си функции.
Вариант 2 „Приемане на проекта на Постановление за изменение и допълнение на
Правилника за организацията на дейността на Съвета за административната реформа“:
Ефективно функциониране на САР.
5. Негативни въздействия:
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.
Вариант 1 „Без действие“: Ще се запази причината за възпрепятстване на провеждането
на дистанционни заседания на САР. Съветът няма да изпълнява нормативно
заложените си функции като консултативен орган на Министерския съвет при
координацията на правителствената политика в областта на държавната
администрация.

Вариант 2 „Приемане на проекта на Постановление за изменение и допълнение на
Правилника за организацията на дейността на Съвета за административната реформа“:
Не се идентифицират негативни въздействия.
6. Положителни въздействия:
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.
Вариант 1 „Без действие“: Не се идентифицират положителни въздействия.
Вариант 2 „Приемане на проекта на Постановление за изменение и допълнение на
Правилника за организацията на дейността на Съвета за административната реформа“:
Ще се създаде правна възможност САР да проведа дистанционни заседания. Съветът
ще изпълнява нормативно заложените си функции.
7. Потенциални рискове:
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
Не се идентифицират потенциални рискове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
 Ще се повиши
 Ще се намали
☒ Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Не
9. Създават ли се нови регистри?
Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те
Не
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия
(МСП)?
 Актът засяга пряко МСП
 Актът не засяга МСП
☒ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
 Да
☒ Не
12. Обществени консултации:
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.
Проектът на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за
организацията на дейността на Съвета за административната реформа, приет с
Постановление № 283 на Министерския съвет от 2009 г. ще бъде публикуван на
Портала за обществени консултации съгл. чл.26 от Закона за нормативните актове за
срок от 14 дни. Съкратеният срок за провеждане на обществени консултации се

налага, с оглед необходимостта от осигуряване на ефективно функциониране на
съвета в кратки срокове.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
 Да
☒ 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: Красимир Божанов, директор на дирекция „Модернизация на
администрацията“
Дата: 22.05.2020 г.
Подпис:

