РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
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ДОКЛАД
от
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА - Министър на околната среда и водите

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Устройствения
правилник на Изпълнителната агенция по околна среда, приет с
Постановление №162 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр.62 от 2010г., изм.,
доп.)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, внасям за разглеждане от Министерския съвет на проект на
Постановление за Министерския съвет за приемане на изменения и допълнения на Устройствения
правилник на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).
Предлаганите изменения и допълнения на Устройствения правилник на ИАОС уреждат
структурата, функциите и организацията на работа на администрацията на ИАОС, правомощията
на изпълнителния директор като орган на изпълнителната власт при спазване разпоредбите на
Закона за администрацията и във връзка с измененията и допълненията на Закона за опазване на
околната среда (ЗООС), които ще доведат до нови правомощия и задължения на ИАОС.
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Приемането на изменения и допълнения в Устройствения правилник на ИАОС е свързано с
необходимостта от оптимизиране на структурата на административните звена в ИАОС, в рамките
на утвърдената численост на персонала от месец юли 2015 год. - 390 бройки и се обуславя от:





Решението на Съвета за административна реформа (Протокол № 9/ 28.04.2010г.);
Резултатите от извършения функционален анализ на администрацията на ИАОС в
изпълнение на проект по ОПАК „Ефективна структура на администрациите на МОСВ
и на ИАОС“;
Изменението и допълнението на ЗООС, с което са вменени нови задължения на
ИАОС, свързани с провеждане на процедури по одобряване на доклади за безопасност
и тяхната актуализация за предприятия с висок рисков потенциал;
Поетите ангажименти от страна на Република България, като държава членка на
Европейския съюз, свързани с транспонирането на Директива 2013/39/ЕС за
изменение на Директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните
вещества в областта на политиката за водите.

По - съществените промени, са насочени към:
1. Въвеждане на конкурсното начало, във връзка със заемане на длъжността „Заместник
изпълнителен директор“.
2. Промяна в наименованието на дирекция от общата администрация, както следва:
3. Дирекция „Административно-правно обслужване финансово стопанска дейност и
управление на собствеността, човешки ресурси и канцелария” се изменя на Дирекция
„Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси“, което отразява
по-точно ангажиментите на звената в тази дирекция.
4. Промени, свързани с актуализиране на функциите на дирекция „Мониторинг и оценка
на околната среда“.
5. Промени, свързани с допълване на функциите на дирекция „Разрешителни режими“
по провеждането на процедури по одобряване на доклади за безопасност и на техните
актуализации за предприятия с висок рисков потенциал по реда на раздел I, глава
седма от Закона за опазване на околната среда, съгласно последните изменения и
допълнения в този закон (обн. ДВ бр. 62/14.08.2015г.).
6. Промени, свързани с вътрешно преструктуриране на числеността на дирекции в
ИАОС с цел осигуряване на необходимите щатни бройки за изпълнение на новите
ангажименти на агенцията по прилагане на Европейското и националното
законодателство в областта на околната среда.
Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на изменение и
допълнение на Устройствения правилник на ИАОС е съгласуван в съответствие с чл. 32 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Направените
бележки и предложения са отразени, съгласно приложената справка.
Предлаганият проект на Постановление няма да окаже пряко и/ или косвено въздействие
върху държавния бюджет, тъй като оптимизирането на структурата и дейността на агенцията се
извършва в рамките на приетия бюджет за 2015 г. В тази връзка е изготвена финансова обосновка
съгласно чл. 35, ал.1, т.4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация.

С проекта на Постановление не се въвеждат норми на европейското право, поради което не
е изготвена справка за съответствието му с него.
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на нормативен акт е
оповестен на интернет страницата на МОСВ и на портала за обществени консултации за период
най-малко 14 дни.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.8, ал.2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да разгледа и
приеме предложения проект на Постановление на Министерски съвет.
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