РЕП УБЛИ КА БЪ ЛГАР И 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 на Постановление
№ 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при
управлението на средствата от Европейския съюз
На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува
постъпилата с Ваш изх. № 02.54-19 от 10 февруари 2017 г. частична предварителна оценка
на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 70
на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от
Европейския съюз със следните препоръки:
1. Общи препоръки:
От описанието на част от отделните раздели на предоставената предварителна
частична оценка на въздействието може да се направи извода, че тя не е извършена преди
изработването на проекта на постановлението. 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.
В подраздел 1.2. е посочено, че се предвиждат изменения в три други постановления
на Министерския съвет – ПМС № 189 от 2016 г., ПМС № 79 от 2014 г. и ПМС 116 от 2015 г.,
като целта за това е подобряване на ефективността на процеса по управление на средствата
от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Необходимата информация за
промените в тези актове следва да намери отражение в съответните раздели на оценката –
какви проблеми се адресират (в раздел 1), конкретните предложения (в раздел 4) и т.н.
2. По
отношение
на
раздел
„Период
за
включване
законодателната/оперативната програма на Министерския съвет“

в

В този раздел следва да се посочи периода за включване на проекта на наредбата в
оперативната програма на Министерския съвет (първото полугодие: 01.01.2017 г. –
30.06.2017 г. или второто полугодие: 30.06.2017 г. – 31.12.2017 г.).
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3. По отношение на раздел 1. „Дефиниране на проблема“
В този раздел се посочва, че е необходимо да се подобри ефективността на процеса по
управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, но не става
ясно в какво се изразява по-ниската ефективност, т.е. не става ясно защо се налага
промяната. Описанието е общо и по този начин е възпроизведено в останалите раздели.
Предложението за закриване на двата съвета показва, че вероятно една част от проблемите с
ефективността е тяхното съществуване, но това не е изрично посочено. Проблемите,
свързани с обществените отношения, които се регулират с другите три постановление също
следва да намерят място в този раздел. В тази връзка следва в този раздел да се посочи
конкретно какви са проблемите, които се решават.
4. По отношение на раздел 3. „Заинтересовани страни“
В този раздел следва да се посочат всички заинтересовани страни, като най-малко
това са членовете на предложените за закриване Координационен съвет и Методически съвет
по финансови корекции, управляващи органи на оперативни програми и наблюдателите на
Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз за координация
на мерките за изпълнение на правителствената политика за икономическо, социално и
териториално развитие на страната, финансирани със средства от ЕС. В случаите, когато е
приложимо следва да се посочи техния брой (при по-широк кръг заинтересовани страни).
5. П отношение на раздел 4. „Варианти за действие“
При представянето на вариантите следва на първо място де се посочи Вариантът „Без
действие“, като за него се отбележат проблемите или негативните тенденции, които ще
продължат да се наблюдават и/или да се засилват.
Във варианта за действие следва да се посочат конкретните предложения, като
закриване на съветите, всички предложения, касаещи промените в другите актове и тези,
насочени към подобряване на ефективността на процеса по управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове.
6. Относно 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.
7. По отношение на раздел 8.1. „Административна тежест за физическите и
юридическите лица“
В този раздел е посочено, че административната тежест за физическите и
юридическите лица ще се намали. Следва да се посочи в какво точно се изразява това –
съкратени срокове, по-малко документи, намалени такси и т.н.
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8. По отношение на раздел 10 „Малки и средни предприятия“
В този раздел следва да се посочи в какво ще се изразява ефектът върху МСП – дали
ще бъдат облекчени или затруднени и по какъв начин - с процедури, финансиране и т.н.

На основание чл. 30б, ал. 4 е необходимо окончателната оценка на въздействието да
бъде съобразена с препоръките от становището.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“
/П/
/КРАСИМИР БОЖАНОВ/
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