ПРОЕКТ!
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № ................
от ................. 2018 г.
за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 1.04.2010 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури
на пряко подчинение на министъра на отбраната
(обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г., изм. и доп., бр. 39 и бр. 104 от 2011 г., бр. 50 и бр. 92 от
2012 г., бр. 8, бр. 55 и бр. 76 от 2014 г., бр. 14, бр. 37 и бр. 94 от 2015 г., изм. и доп., бр. 42, бр.
54, бр. 58 и бр. 96 от 2016 г., доп., бр. 78 от 2017 г).
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Приложения № 2 и 5а към чл. 7 от Постановление № 54 на Министерския съвет от
2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне
на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г., изм. и
доп., бр. 39 и бр. 104 от 2011 г., бр. 50 и бр. 92 от 2012 г., бр. 8, бр. 55 и бр. 76 от 2014 г., бр.
14, бр. 37 и бр. 94 от 2015 г., изм. и доп., бр. 42, бр. 54, бр. 58 и бр. 96 от 2016 г., доп., бр. 78 от
2017 г) се правят следните изменения и допълнения:
1. В приложение № 2 към чл. 7, т. 2, т. 85 се отменя.
2. В приложение № 5а към чл. 7, т. 6:
а). Точка 1 се изменя така:
„1. Имот с идентификатор 68134.100.281, с административен адрес - ул. Ген. Йосиф В.
Гурко № 11 и сграда с идентификатор 68134.100.281.1, с административен адрес – София, ул. Г.
С. Раковски 106.“.
б). добавят се точки 6 и 7:
„6. Имот с идентификатор 68134.100.282, с административен адрес ул. Ген. Йосиф В.
Гурко № 15.
7. Имот с идентификатор 68134.100.283, с административен адрес ул. „Георги С.
Раковски“ № 106“.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението, ръководителите на
ведомствата, в чието управление е имотът по § 1, т. 1 и т. 2, б. „а“, да извършат фактическото му
предаване.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ
БОЙКО БОРИСОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ВЕСЕЛИН ДАКОВ
Постоянен секретар на отбраната
Антон Ластарджиев
Директор на дирекция "Правно-нормативна дейност в отбраната"
Климентина Денева

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от
Красимир Каракачанов – заместник министър-председател по
обществения ред и сигурността и министър на отбраната
ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение
на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на
структури на пряко подчинение на министъра на отбраната

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 проект на
Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 54 на
Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение
на министъра на отбраната.
С Постановление № 5 на Министерския съвет от 21.01.2014 г. е създаден
Информационният център на Министерството на отбраната (Центъра), като
юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на
отбраната със седалище гр. София, ул. Г. С. Раковски 106. По силата на същото
постановление на Центъра е предоставен за управление държавен имот - сграда с
административен адрес София, ул. Г. С. Раковски 106. В сградата се помещават
администрацията, телевизионното студио, монтажни апаратни, нюзрум и част от
архива на Центъра.
С Постановление № 178 на Министерския съвет от 27.06.2014 г. част от
сградата се отнема от управлението на Центъра и се предоставя на Изпълнителна
агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ (Агенцията).

Информационният център на Министерството на отбраната е заявил искане за
предоставяне правото на управление върху поземлен имот с идентификатор
68134.100.281 и сграда с идентификатор 68134.100.281.1, с административен адрес
– гр. София, ул. Г. С. Раковски 106, разположени в УПИ V на кв. 468 и имот УПИ
IV – 338, съгласно Акт № 1580 за публична държавна собственост от 02.09.2013 г. с
цел решаване на възникналите проблеми и трудности свързани с управлението на
разделения на две части имот. По голямата част от сградата е предоставена за
управление се ползва от Информационен център на Министерството на отбраната
и е необходима за нормалното осъществяване на дейността му.
Съществуващото положение създава редица трудности при стопанисването,
управлението и ефективен контрол върху имота, който е изкуствено разделен с
ПМС № 178 от 2014 г. За целия имот е изградена обща инфраструктура:
водоснабдяване, електрификация, канализация и др. Монтирани са общи
измервателни уреди за отчитане на консумираната вода и електрическата енергия,
общи са покривната конструкция, тераса и други прилежащи части. Това създава
трудности при практическото отчитане, при документалното оформяне на
протоколите за потреблението на същите и усложнява документалната и
счетоводната отчетност между второстепенните разпоредители с бюджет.
Съвместното управление на сградата от два второстепенни разпоредителя с
бюджет води до редица проблеми свързани със стопанисването на имота и
практически трудности при извършване на аварийни, неотложни и планови
ремонти, реконструкции и други необходими дейности по сградата.
Промяната на нормативната уредба довела до разделянето на имота, не
предоставя възможност да бъдат взети необходимите мерки, свързани с
осигуряване на контрол и ефективна противопожарна безопасност поради
невъзможността за пълен достъп до цялата сграда и извършване на евентуални
конструктивни промени. Центърът е лишен от възможност да упражнява контрол
върху частта от сградата, която се управлява от Агенцията и това създава
затруднения при осигуряване на мерките за безопасност на служителите и
посетителите.
С Решение № 503 на Министерския съвет от 24.06.2016 г. за обявяване на
имоти – частна държавна собственост, за имоти – публична държавна собственост,
намиращи се в област София-град, Столична община, гр. София, район „Средец“,
представляващи: поземлен имот с идентификатор 68134.100.281 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на града, одобрени със Заповед № КД-14-52 от 9
април 2013 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, с площ 850 кв. м и административен адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №
11, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 09054 от 29
февруари 2016 г.; поземлен имот с идентификатор 68134.100.282 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на града, одобрени със Заповед № РД-18-33 от 15
юни 2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, с площ 575 кв. м и административен адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №
15, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 09055 от 29
февруари 2016 г. и поземлен имот с идентификатор 68134.100.283 по кадастралната

карта и кадастралните регистри на града, одобрени със Заповед № РД-18-33 от 15
юни 2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, с площ 1895 кв. м и административен адрес: ул. „Георги С. Раковски“ №
106, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 09056 от 29
февруари 2016 г. и същите са предоставени безвъзмездно за управление на
Информационния център на Министерството на отбраната.
Сградата, която ползват Центъра и Агенцията съвместно е изградена върху
поземлените имоти, които са предоставени в управление на Информационния
център на Министерството на отбраната, за които последният заплаща съответната
такса смет на Столична община.
С оглед на гореизложеното е поискано становище от Агенцията, в чието
управление е частта от имота, която подкрепя имотът на ул. Г. С. Раковски 106 да
се управлява единствено от Информационния център на Министерството на
отбраната. На този адрес е регистрирано седалището на Центъра.
Проектът на постановление за изменение на Постановление № 54 на
Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение
на министъра на отбраната предвижда целият поземлен имот с идентификатор
68134.100.281 и сграда с идентификатор 68134.100.281.1 с административен адрес
– гр. София, ул. Г. С. Раковски 106 да бъде предоставен за управление на
Информационния център на Министерството на отбраната, като в приложение № 2
към чл. 7, т. 2 т. 85 да се отмени, а в приложение № 5а към чл. 7, т. 6, в точка 1 да
отпаднат /се заличат/ думите „част от“, и да се постигне изчерпателно изброяване
на имотите предоставени за безвъзмездно управление на Центъра с Решение № 503
на Министерския съвет от 2016 г. и обявени за имоти - публична държавна
собственост. Изменението предвижда в приложение № 5а към чл. 7, т. 6 да се
създадат две нови точки, с които да се посочи, че поземлени имоти 68134.100.282 и
68134.100.283 са в управление на Информационния център на МО.
Проектът на постановление не оказва пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет, за което е изготвена финансова обосновка, съгласно чл. 35, т.
4, б. „б” от УПМСНА.
С проекта на постановление не се транспонират актове на Европейския съюз,
поради което не се налага изготвяне на справка за съответствието с европейското
право, съгласно чл. 35, т. 3 от УПМСНА.
При изпълнението на процедурата по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните
актове не са постъпили предложения по проекта.
Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация, докладът и проектът на
постановление са съгласувани със заинтересованите министерства и ведомства,
съгласно приложената справка.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам
Министерският съвет да приеме проекта на Постановление на Министерския съвет
за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за
приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за
определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО
ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА И
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*
* Приложете към формуляра допълнителни информация/документи
Институция:
Министерство
на Нормативен акт: Проект на постановление
отбраната
на Министерския съвет за изменение на
Постановление № 54 на Министерския
съвет от 1.04.2010 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на отбраната и за определяне на структури
на пряко подчинение на министъра на
отбраната.
За включване в законодателна/
оперативна програма на
Министерския съвет за периода:
Контакт за въпроси: Станимир
Христов – главен юрисконсулт на
,,Информационен център на
Министерството на отбраната‘‘

Дата: 10.04.2018 г.

Телефон: 0882464331

1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават
нормативната промяна.

1.1.1. Към момента държавния имот (сграда), находяща се в гр. София, ул.
„Г. С. Раковски № 106, е предоставен за съвместно управление на Информационен
център на Министерството на отбраната‘‘ (Центъра) и Изпълнителна агенция ,,Военни
клубове и военно-почивно дело‘‘ (Агенцията). Съществуващата ситуация създава
редица затруднения при управлението и стопанисването на имота, водещи до
практически трудности при извършване на ремонти, реконструкции и други
необходими дейности по сградата, както и невъзможност за упражняване на контрол
върху частта от сградата, която е отнета от управлението на Центъра. Положението, при
което двама собственици стопанисват и помещават един имот с общи инсталации на
сградата води до сложна документална и счетоводна отчетност между второстепенни
разпоредители с бюджет. Разрешаването на този проблем е възможно единствено с
предвижданото изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 1.04.2010
г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за
определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната. Целта на
промяната е държавният имот (сграда), находяща се в гр. София, ул. Г. С. Раковски №
106 да се предостави за управление единствено на Информационния център на
Министерството на отбраната.
Причини за възникване на проблема:
1.1.2. С Постановление № 5 на МС от 21.01.2014 г. е създаден Информационен
център на Министерството на отбраната като юридическо лице по чл. 60 от Закона за
администрацията към министъра на отбраната със седалище гр. София 1080, ул. Г. С.
Раковски 106. По силата на същото постановление на Центъра е предоставен за
изпълнение на функциите му държавен имот (сграда) в гр. София, ул. Г. С. Раковски №
106. В сградата се помещават администрацията, телевизионното студио, монтажни
апаратни, нюзрум и част от архива.

В последствие част от сградата се предоставя за управление на Изпълнителна
агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ Министерският с Постановление
№ 178 на Министерския съвет от 27.06.2014 г.
Аргументи, които обосновават нормативната промяна:
Съществуващото положение създава редица трудности по стопанисването и
управлението на имота, находящ се в гр. София, ул. Г.С. Раковски 106, който е
изкуствено разделен с ПМС № 178 от 2014 г. За целия имот е изградена обща
инфраструктура и инсталация, а именно: водоснабдяване, електрификация и
канализация. Монтирани са общи измервателни уреди за отчитане на консумираната
вода и електрическата енергия, общи са покривната конструкция, тераса и други
прилежащи части. Това създава проблеми при практическото отчитане на
потреблението, сложна документална и счетоводна отчетност между второстепенни
разпоредители с бюджет и значителни трудности при евентуални неотложни ремонти,
реконструкции и други необходими дейности по сградата.
Сградата е изградена върху поземлени имоти, които през 2016 година са
предоставени в управление на Информационен център на Министерството на отбраната
и той заплаща такса смет на Столична община за същите.
С оглед на горното е поискано становище от Агенцията, в чието управление е
част от имота, като същото е в подкрепа имотът на ул. Георги С. Раковски 106 да се
управлява единствено от Информационния център на Министерството на отбраната. На
посочения адрес е регистрирано седалището и административния адрес на Центъра.
1.1.2. С Решение на Министерския съвет № 503/24.06.2016 г. поземлени имоти
с идентификатори 68134.100.281, 68134.100.282 и 68134.100.283 са обявени за имоти публична държавна собственост и са предоставени безвъзмездно за управление на
Информационния център на Министерството на отбраната.
С оглед придобитите вече гореописани три поземлени имота се налага
Постановление № 54 на Министерски съвет от 01.04.2010 г. да бъде изменено, с което
да се постигне изчерпателно изброяване на придобитите имоти и предоставени в
управление на Информационен център на Министерството на отбраната.
1.2. Опишете какви са проблемите в приложението на съществуващото законодателство или възникналите
обстоятелства, които налагат приемането на ново. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови технологични
възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.)

1.2.1. Съвместното управление на сградата от два второстепенни разпоредителя с
бюджет води до редица проблеми свързани със стопанисването, управлението и
контрола на имота, които без промяна на съществуващото законодателство (ПМС № 54
от 2010 г.) не биха могли да бъдат решени. Следва да се съобрази и обстоятелството, че
със заповед на министъра на отбраната от 14.09.2016 г., сградата е определена като
стратегически за сигурността обект.
Без извършването на предлаганите изменения биха продължили затрудненията,
свързани с управлението и стопанисването на сградата и сградния фонд. Ще продължат
затрудненията при осъществяването на ремонти на общи части от сградата (покриви,
фасади, сградни инсталации и др.).
1.2.2. В Постановление № 54 на Министерския съвет от 01.04.2010 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на
структури на пряко подчинение на министъра на отбраната не са описани всички имоти
публична държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление на
Информационния център на Министерството на отбраната. Без извършване на
предлаганото изменение няма да се постигне изчерпателно изброяване на имотите в
управление на Центъра.

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на
политиката и какви са резултатите от тях?

Не са извършвани последващи оценки на нормативния акт, както и анализи на
неговото изпълнение.
2. Цели:
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и измерим начин и график (ако е
приложимо) за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка?

Основната цел, която си поставя нормативната промяна, е управлението и
стопанисването на сградата – държавен имот, находящ се в гр. София,
ул. Г. С. Раковски № 106, да бъде предоставено за управление единствено на
Информационния център на Министерството на отбраната. Тази нормативна промяна
ще прекрати процеса по сложната документална и счетоводна отчетност между
второстепенни разпоредители с бюджет. Ще се осигури възможност за извършване на
неотложни и текущи ремонти, реконструкции и други необходими дейности по
сградата. Нормативната промяна ще доведе до изчерпателно изброяване на имотите в
управление на Центъра.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко
или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации,
граждани/техни представители, държавни органи, др.).

Засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко
или косвено въздействие са Информационния център на Министерството на отбраната,
Изпълнителна агенция ,,Военни клубове и военно-почивно дело‘‘, както и ,,МОНО
КЛУБ‘‘ ООД в качеството му на наемател на частта, която е предоставена в управление
на Агенцията.
4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна
на държавата, включително и варианта „без действие“.

Възможните варианти са два:
1. Без промяна (без действие).
Ще продължат трудностите при стопанисването и управлението на имота и
сложната документална и счетоводна отчетност между второстепенни разпоредители с
бюджет. При не осъществяването на измененията в ПМС № 54/01.04.2010 г. ще има
практически затруднения и редица документални и финансови проблеми за извършване
на неотложни и текущи ремонти, реконструкции и други необходими дейности по
сградата. Ще продължат трудностите свързани с осъществяване на контрол върху
цялата сграда и осигуряване безопасността на служителите и посетителите и
осигуряване в пълен обем на противопожарната безопасност в имота.
Няма да бъде постигнато изчерпателно изброяване на имотите предоставени в
управление на Информационният център на Министерството на отбраната.
2. Приемане на Постановление на Министерския съвет.
Ще се улесни значително управлението и стопанисването на имота и ще се
прекрати сложната документална и счетоводна отчетност между второстепенни
разпоредители с бюджет. При този вариант ще се осигури възможност за извършване на
неотложни и текущи ремонти, реконструкции и други необходими дейности по
сградата.

Ще се постигне изчерпателно изброяване на имотите, предоставени в управление
на Информационния център на Министерството на отбраната.
5. Негативни въздействия:
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални,
екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи
(негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни, и кои да са значителни.

При вариант 1. Без промяна.
Ще продължи сложната документална и счетоводна отчетност между
второстепенни разпоредители с бюджет. При не осъществяването на измененията в
ПМС № 54/01.04.2010 г. ще продължат трудностите при стопанисването, управлението
и контрола върху частите на имота, което създава неудобства и за всички
заинтересовани страни.
Няма да бъде постигнато изчерпателно изброяване на имотите предоставени в
управление на ,,Информационният център на Министерството на отбраната‘‘.
Икономически въздействия: Да. Ще продължат негативните тенденции при
стопанисването, управление и контрола върху цялата сграда и инфраструктурата. Ще се
задълбочат трудностите при извършване и финансовото осигуряване на неотложни и
текущи ремонти, реконструкции и други необходими дейности по сградата и
инфраструктурата.
Социални въздействия: няма да има.
Екологични въздействия: проектът няма отношение към екологията.
При вариант 2. Приемане на Постановление на Министерския съвет.
- Ще се постигне изчерпателно изброяване на имотите, предоставени за
управление на Информационният център на Министерството на отбраната.
- Ще бъдат прекратени усложненията при документалната и счетоводна отчетност
между второстепенни разпоредители с бюджет.
- Няма да има затруднения при осъществяването на неотложни и текущи ремонти
на общи части от сградата (покриви, фасади, сградни инсталации и др.).
- Ще се постигне възможност за управление и контрол върху целия имот от страна
на Центъра, чийто седалище е сградата.
Икономически въздействия: Няма.
Социални въздействия: няма да има.
Екологични въздействия: проектът няма отношение към екологията.

6. Ползи:
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални,
екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на
предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.

При вариант 1. Без промяна.
Икономически ползи: няма да има.
Социални ползи: няма да има.
Екологични ползи: проектът няма отношение към екологията.
При вариант 2. Приемане на Постановление на Министерския съвет.
Икономически ползи:

Ще бъде налице възможност за по-добро стопанисване, управление и контрол
върху сградата и инфраструктурата, ще се създадат условия за извършване и финансово
осигуряване на неотложни ремонти, реконструкции и други необходими дейности по
сградата и инфраструктурата.
Социални ползи: няма да има.
Екологични въздействия: проектът няма отношение към екологията.
7. Потенциални рискове:
Посочете възможните рискове
възникване на съдебни спорове.

от

приемането

Не са идентифицирани възможни
Постановление на Министерския съвет.

на

нормативната промяна, включително

конкретни

рискове

от

приемане

на

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
☒ Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Няма да се създават нови регулаторни режими
9. Създават ли се нови регистри?
Не се създават нови регистри
10. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):
☐ Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
☒ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието:
☐ Да
☒ Не
12. Обществени консултации:
Обобщете най-важните въпроси за неформалните обществени консултации в случай на извършване на
цялостна ОВ или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове; посочете
индикативен график за тяхното провеждането и видовете консултационни процедури .

Най–важните въпроси за обществените консултации, които са от съществено
значение за осъществяването на предлаганите изменения и допълнения са:
В1: Приемането на акта ще способства ли за правилното изпълнение на
правомощията на министъра на отбраната и на началника на отбраната;
В2: Предлаганите изменения и допълнения ще доведат ли до създаване на
обезпеченост за изпълнението на стратегическите задачи и проекти за въоръжените
сили;
В3: Ще се подобри ли качеството и организацията на работа в министерството.
Проектът на Постановление на Министерския съвет ще се съгласува със
заинтересованите министерства и ведомства по реда на чл. 32 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 ОТ 1 АПРИЛ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН

ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
СТРУКТУРИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ще
бъде публикуван за 30 дни на Портала за обществени консултации и на интернет
страницата на Министерството на отбраната. Справката за отразените становища ще
бъде публикувана на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на
Министерството на отбраната.

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от законодателството на ЕС.
☐ Да
☒ Не
Моля, посочете изискванията за законодателството на ЕС, включително информацията по т. 8.1 и 8.2,
дали е извършена оценка на въздействието на ниво ЕС и я приложете (или връзка към източник).

14. Подпис на директор на дирекцията, отговорна за изработването на
нормативния акт:
Име и длъжност: Любомир Денов, директор на Информационен център на
Министерството на отбраната
Дата: …..04.2018 г.
Подпис:

Р ЕП УБ ЛИ К А БЪ Л Г А РИ Я

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията“
На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува
постъпилата с Ваш № 04-13-44 от 20 февруари 2018 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на
Постановление № 54 от 01.04.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на
министъра на отбраната със следната препоръка относно раздел 1 „Дефиниране на
проблема“:
В началото на раздела за яснота предлагаме изложението да започне с дефинирането
на проблема, който може да се изразява в определена липса, недостиг или други негативни
тенденции, налагащи предприемането на предложените в оценката действия и след това да
продължи с неговото представяне. В случая са налице конкретни затруднения при
управлението и стопанисването на имоти, водещи до неефективно разходване на публични
средства, занижен контрол и сложна счетоводна отчетност между второстепенни
разпоредители с бюджет.
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.

София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа: 02/ 940-29-99, факс: 02/ 981-81-70

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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