РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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 Наредбата за
условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за
обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия
На основание чл. 306, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията" съгласува
постъпилата с Ваш изх. № 812100-7248 от 4 април 2017 г. частична предварителна оценка
на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията
на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия със следните
препоръки:
1. По отношение на раздел 1. „Дефиниране на проблема"
Преди описанието на проблема е необходимо той да бъде дефиниран кратко и ясно,
като например се определи конкретна липса, негативна тенденция, недостатък и т.н. В
подраздел 1.1. не са дефинирани конкретни проблеми. Описани са измененията и
допълненията на Закона за защита при бедствия, включително, че съгласно чл. 43, ал. 3 от
Закона за защита при бедствия доброволците се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 3, т. 5 и т. 6
от Кодекса за социалното осигуряване, като осигурителните вноски за социално и здравно
осигуряване са за сметка на държавния бюджет, но е и проблемите към момента, свързани с
тази разпоредба.
Въпреки това формулирани проблеми, които трябва да се решат, липсват. Като
основен проблем би могло да се посочи по-общо липсата на определени регламентирани
условия във връзка с получаването и размерите на възнагражденията на доброволците за
обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, но следва да се посочат и
конкретни проблеми, които могат да бъдат изведени от другите раздели, като липсата на
регламентиране на правото на доброволеца за осигуряване в предвидените от закона рискове,
липса на уеднаквена практика в страната при издаването на заповед от кмета на общината
при възникване на събитие, което изисква участие на доброволци, некоректно определена
продължителност на участие на доброволци в обучение или дейности, невъзможност
доброволците да се отказват от получаването на полагащите им се възнаграждения при
участие в дейности и обучения и т.н.
В подраздел 1.2. следва да се опише какво произтича от измененията и допълненията
на Закона за защита при бедствия в областта на условията и реда за получаване и размерите
на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при
бедствия.
2. По отношение на раздел 3. „Идентифициране на заинтересованите страни"
Необходимо е да бъде посочен конкретен брой на заинтересованите страни, за да
може да се добие реална представа за мащаба на предлаганите действия.
Не става ясно всички кметове на общини ли са засегнати, ако не - следва да се посочи
съответната част от тях. Не става ясно кои са държавните органи, които са засегнати и в
какво качество. Не е посочен дори броят на доброволците, чиито права и задължения са
причината за предложената промяна.
Представянето на броя на засегнатите страни е базова информация, която следва да

бъде представена във всяка оценка на въздействието.
3. По отношение на раздел 4. „ Варианти на действие"
Във Вариант 1 е необходимо да бъдат посочени конкретните предложения за
решаване на констатираните проблеми, свързани с условията, реда за получаване и размерите
на възнагражденията на доброволците.
Напомняме, че 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. 306, 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 становището да бъде публикувано заедно с
преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации,
провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове.
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