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До:
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коалиционна политика и държавна
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Заместник министър-председател по
европейските фондове и икономическата
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Относно: Обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет
за изменение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация

Уважаема госпожо Бъчварова,
Уважаеми господин Дончев,
във връзка с общественото обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за
изменение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
приложено представям на Вашето внимание становището на сдружение „Екофорум за
устойчиво развитие”, като се надявам да разгледате и отчетете направените предложения и
коментари при изготвяне на окончателния вид на Правилника.
Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие” е една от първите български природозащитни
неправителствени организации, което наскоро отбеляза двадесет и девет години от създаването
си. Учредено е през 1986 г. като български клон на международното екологично движение към
ООН от учени и общественици от 32 страни и 12 международни организации. Сред основните
цели на сдружението са опазване на околната среда, насърчаване на устойчивото развитие в
България и застъпничество за представяне на екологични теми в образованието, науката и
ежедневния живот.
Приложение: съгласно текста.
С уважение:
15.12.2015 г.
гр. София

Д-р Владимир Горбунов
Председател на Управителния съвет

Становище
относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

1. Във връзка с насърчаване на гражданското участие при формирането на секторни политики,
мотивиране на неправителствените организации и гражданските експерти да изразяват своите
становища, предложения и коментари по разглежданите от Министерски съвет и от
публичните институции проекти на нормативни актове и проекти на програмни и
стратегически документи, и вследствие на натрупания опит от участие в около 30 обществени
обсъждания, по които сдружение „Екофорум за устойчиво развитие” разработи и внесе свои
становища, бихме искали да предложим някои подобрения в процедурата за провеждане на
обществени обсъждания.
2. Предлагаме да се създаде нов параграф 8 в обсъждания проект на ПМС, със следното
съдържание:
„т. 1. В чл. 35 се създава нова ал. 4 със следното съдържание: „Справката за отразяване на
предложенията и становищата по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове се публикува
от вносителя на нормативния акт или програмен документ на Интернет страницата на
проведеното обществено обсъждане на сайта на вносителя, както и на Портала за обществени
консултации към Министерски съвет.
т. 2. Сега съществуващата ал. 4 в чл. 35 става ал. 5 в чл. 35.
т. 3. Сега съществуващата ал. 5 в чл. 35 става ал. 6 в чл. 35.”
3. Предлагаме да се създаде нов параграф 9 в обсъждания проект на ПМС, със следното
съдържание:
„т. 1. чл. 85, ал. 1 се променя както следва:
чл. 85, ал. 1. Преди внасянето им за разглеждане на заседание на Министерския съвет
законопроектите и проектите на нормативни и общи административни актове на Министерския
съвет заедно с мотивите, съответно доклада, се публикуват на интернет страницата на
вносителя, както и на Портала за обществени консултации към Министерски съвет, съгласно
изискванията на Закона за нормативните актове и Административно-процесуалния кодекс.
т. 2. В чл. 85, се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
чл. 85, ал. 3. В едномесечен срок след завършване на общественото обсъждане по ал. 1 на
страницата на вносителя, както и на Портала за обществени консултации към Министерски
съвет, се публикува справката за отразяване на предложенията и становищата по чл. 26, ал. 2 от
Закона за нормативните актове.”
4. С оглед декларираното партньорство между държавната власт и гражданските организации,
и с оглед постигане на открит и желан диалог, предлагаме да се извърши и съответното
допълнение в Закона за нормативните актове, в частта му относно провеждането на
обществените обсъждания по проекти на нормативни, програмни и стратегически документи,
провеждани от институциите на държавната, областната и местната власт. В момента
публикуването на проектите на визираните документи на Портала за обществени консултации,
функциониращ към администрацията на Министерски съвет ( www.strategy.bg ) не е нито
задължително, нито препоръчително. Вероятно голяма част от отговорните служители дори не
знаят за въпросния портал. Поради това, порталът се използва от ограничен брой държавни
институции, както и от нито една областна и общинска институция. Редица министерства като
Министерство на правосъдието, Министерство на околната среда и водите, Министерство на
здравеопазването и др. не го използват въобще, а публикуват проектите на документи
единствено на своите Интернет сайтове. Тази практика значително затруднява участието в
обществени обсъждания, които най-често се провеждат за възможно най-кратката
продължителност от 14 календарни дни. Считаме, също така че администрациите следва да се
призоват да спазват визираното в Закона за нормативните актове задължение за публикуване на
мотиви и доклад към проектите на документи за обществено обсъждане, тъй като това се
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пренебрегва твърде често. В този смисъл, предлагаме следната редакция в Закона за
нормативните актове:
„чл. 26, ал. 2 Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от
компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страниците на Портала
за обществени консултации и на съответната институция, заедно с мотивите, съответно
доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за
предложения и становища по проекта.”
5. Предлагаме да се създаде нова ал. 3 в чл. 26 от Закона за нормативните актове със следното
съдържание:
„В едномесечен срок след завършване на общественото обсъждане, на Портала за обществени
консултации и на страницата на съответната институция-съставител на проекта, се публикува
справката за отразяване на получените предложения, коментари и становища.”
Това ще създаде условия за прозрачност при провеждането на обществените обсъждания и ще
допринесе за активизиране и мотивиране на участието на граждански организации, експерти и
други заинтересовани страни.
6. На Портала за консултативните съвети към Министерски съвет ( www.saveti.government.bg )
за редица съвети липсва информация, или тя е изключително кратка или неактуална. За редица
от съветите липсва практика за публикуване на дневен ред и приетите решения след
провеждане на заседание. Предлагаме Министерски съвет и другите заинтересовани
институции да предприемат действия, с оглед периодично публикуване от компетентните
институции на актуална информация на този портал. Това ще насърчи участието на
гражданските организации, експертите и другите заинтересовани страни и ще повиши
доверието към решенията и дейността на съответните консултативни съвети.
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