РЕП УБ ЛИ К А БЪ Л ГА РИ 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 Наредбите за
държавни изисквания за придобиване на висше образование на образователноквалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ по специалности от регулираната
професия „Инженер в инвестиционното проектиране“
На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува
постъпилата с Ваш № 0103-255 от 5 юни 2017 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Наредбите за държавни изисквания за придобиване на висше образование на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ по специалности от
регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ със следните
препоръки:
1. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:
1.1 При представянето на проблемите в самото начало на раздела е необходимо
проблемите, които ще се решават, да бъдат изброени кратко, за да се изяснят и причините
за извършването на оценката. Проблемът най-често се изразява в констатирана липса,
недостатъчна ефективност на процедурите, празноти в уредбата, практически затруднения
при прилагането й и т. н. Във връзка с това и за яснота, предлагаме в началото на
изложението в раздел 1 да се допълни с обобщено изброяване на основните проблеми, чието
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решаване се цели с предложените промени. Подобно изброяване ще улесни дефинирането
на ясни цели с измерим резултат.
1.2 С цел максимално конкретното представяне на проблемите, които се очаква да
бъдат решени, предлагаме в случай, че са налице статистически данни или друга относима
информация към момента във връзка с дейностите по наредбата и необходимостта от
осъвременяването й – те да бъдат включени в изложението по този раздел. Наличието на
статистически данни или друга съпътстваща информация ще позволи не само да се направи
по-обективна преценка на актуалното състояние на процесите, които се предлага да бъдат
оптимизирани, но и ще бъде основа за формулиране на цели и обвързването им с
положителен резултат.
2. Относно раздел 2 „Цели“:
В контекста на препоръката по т. 1, предлагаме по възможност някои от поставените
цели да бъдат формулирани с качествено или количествено измерим резултат. Формулирани
по подобен начин, целите биха имали особено значение при последващо оценяване на
реализирането на избрания вариант на действие.
3. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“:
Предлагаме в този раздел да се посочи поне ориентировъчен брой на
заинтересованите страни по групи. Това ще даде по-реална представа за мащаба на
предложените промени.
4. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:
В този раздел по правило следва да бъдат разгледани възможните варианти за
действие и приложимостта им за решаване на идентифицираните проблеми. Следва да бъде
посочена подробна информация за всеки един от предложените варианти – какво ще бъде
предприето при евентуалното приемане на този вариант и какви ще бъдат последствията от
него.
5. Относно раздел 5 „Негативни въздействия“ и раздел 6 „Положителни
въздействия“:
За пълното представяне на потенциалните въздействия в тези два раздела следва да
се разгледат негативните и положителните въздействия върху всички или поне върху
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основните групи заинтересовани страни, в случай, че ефектите са различни за отделните
групи заинтересовани страни.
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“
/П/
КРАСИМИР БОЖАНОВ
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