РЕП УБЛИ КА БЪ ЛГАРИ Я

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
Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне
на правила за координация между управляващите органи на програмите
и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски
групи във връзка с изпълнението на подхода „Водено от общностите
местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г.
На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува
постъпилата с Ваш № 02.54-10 от 2 февруари 2017 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на
правила за координация между управляващите органи на програмите и местните
инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на
подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г. със следните
препоръки:
1.

Обща препоръка:

От описанието на част отделните раздели на предоставената предварителна частична
оценка на въздействието става ясно, че тя не е изготвена преди изготвянето на проекта на
постановлението. Посочено е, че проектът на постановление е изготвен след направен анализ
на проведения първи прием на стратегии за ВОМР, както и какво предвиждат и целят
направените изменения и допълнения. Обръщаме внимание, че съгласно чл. 15, ал. 2 от
Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието,
извършването на частична предварителна оценка на въздействието предшества
изработването на проекти на нормативни актове. Обратното би означавало, че оценката само
подкрепя вече изработен акт, което не е нейната функция.
2.

По отношение на раздел 1 „Дефиниране на проблема“

В подраздел 1.1 са посочени основните изменения и допълнения на постановлението.
Следва в този раздел текстът да бъде преформулиран, като се посочат конкретните
проблеми, довели до необходимостта от нормативни промени и причините за тяхното
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възникване. Препоръчваме да се посочат и резултатите от анализа на проведения прием за
ВОМР и идентифицираните липси, негативни тенденции и др.
В подраздел 1.3. следва да се посочи и цитираният в подраздел 1.1. анализ на
проведения първи прием на стратегии за ВОМР, както и ако е публикуван в интернет да се
посочи съответно връзката към него.
3.

По отношение на раздел 3. „Заинтересовани страни“

В този раздел следва да се посочи броят на идентифицираните страни – управляващи
органи, местни инициативни групи и местните инициативни рибарски групи.
4.

По отношение на раздел 4 „Варианти за действие“

Във Вариант 2, следва да се опише какво точно предвиждат предложените промени.
Обемът на представената информация относно варианта е подценен и всъщност не дава
представа какво ще бъде реалното действие за решаване на проблемите. Така представената
оценка съдържа подробно описани проблеми за решаване, но не и какви са реалните
предложения за решаване на проблемите.
Тук следва да се посочи конкретно в какво се изразяват промените относно дейността
на Комитета за избор, новите основания за прехвърляне на средства и т.н.
5.

По отношение на раздел 5. „Негативни въздействия“ и раздел 6.
„Положителни въздействия“

За пълното представяне на потенциалните въздействия следва в тези два раздела да се
разгледат негативните и положителните въздействия върху всяка от идентифицираните в
раздел 3. заинтересовани страни и за всеки от вариантите. Когато е възможно и интересите
им не си противоречат, те могат да се групират за общо представяне на въздействията върху
тях.
На основание чл. 30б, ал. 4 е необходимо окончателната оценка на въздействието да
бъде съобразена с препоръките от становището.
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