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АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията“
ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон
за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България
На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува
постъпилата с Ваш изх. № 13-00-1083 от 04.04.2018 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) със следните препоръки:
1. Относно раздел „Дефиниране на проблема“
Проблемът трябва да бъде формулиран по начин, който да представи необходимостта
от предприемане на действия за решаването му, като се посочи конкретна липса, недостиг
или друга негативна тенденция. С посочената в т.1 от този раздел информация следва ясно
да се представи какви са проблемите, които е необходимо да се решат с предлаганите в
оценката на въздействието действия.
Препоръчваме посоченият проблем „създаване на допълнителни социални права на
българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република
България извън територията на страната“ да бъде конкретизиран като невъзможност на
посочените лица да ползват социалните кухни към Министерството на отбраната и да бъдат
подпомагани с парични средства при условия и по ред, определени с наредба на министъра
на отбраната. Създаването на допълнителни социални права или включването им в обхвата
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на ползващите правата по чл. 226ж, ал. 3 и чл. 226з от ЗОВСРБ по същество представлява
решение на този проблем, а не самия проблем.
В т. 1.1. в раздел 1 са описани по-подробно проблемите, като са посочени причините
за възникването им и аргументите, с които се обосновава предложената промяна в ЗОВСРБ.
Като основна причина за възникналия проблем с практическото „осигуряване на
безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите по време на учения,
тренировки, лагери и занятия извън територията на военното формирование“ се посочват:
 необходимостта от възлагането на обществена поръчка за доставка на хранителни
продукти;
 предвидените механизми

за съдебен контрол

при възлагането

й,

които

възпрепятстват своевременното сключване на договор, което води до обективна невъзможност за
осигуряването на военнослужещите с храна и ободряващи напитки в посочените хипотези в чл. 224,
ал. 1, т. 3 от ЗОВСРБ;
 липса на сключен договор на доставка на хранителни продукти към момента и
невъзможност да се определи кога ще приключи обществената поръчка.

На базата на посочените причини се предлага проблемът да бъде решен като се
регламентира законодателно възможността военнослужещите да получават левовата
равностойност на дължимата им безплатна храна. В случая това предложение ще реши
казуса с невъзможността на посочените лица да се предоставя дължимата безплатна храна
от една страна, както и ще се избегне ситуацията те да изпаднат в дискриминационно
положение спрямо другите служители. Като цяло обаче предложеното решение няма да има
никакъв ефект по отношение на посочените причини за проблема и той ще персистира, дори
законодателната промяна да бъде приета.
2. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“
Препоръчваме да се посочи броят на идентифицираните заинтересовани страни, за
да може да се придобие ясна представа за директните засегнати страни и мащаба на
предложените изменения.
3. Относно раздел 4 „Варианти на действие“
Във връзка с подобряването на оценката на въздействието следва да се обърне
внимание на препоръка 18.3. от Ръководството за извършване на оценка на въздействието,
прието с Решение № 549 на Министерския съвет от 2014 г., съгласно която не се препоръчва
разглеждането само на два варианта – „вариант без намеса“ и „вариант фаворит“. От
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методологична гледна точка предлагаме в оценката на въздействието да се опишат и други
варианти, като се разгледат и се оценят въздействията върху заинтересованите страни при
евентуалното им въвеждане.
4.

Относно раздел 5 „Негативни въздействия“

С оглед препоръката в раздел 3 относно броя на заинтересованите страни считаме, че
в описанието на въздействията в този раздел следва да се допълни като се посочи:
 броят на лицата, които не получават полагащата им се безплатна храна, периодът, за
който не са я получавали и левовата равностойност на дължимите суми;
 необходимите средства за материално подпомагане на правоимащите 1446 лица и
ползващите социална кухня.

5.

Относно раздел 6 „Положителни въздействия“

С оглед препоръката в раздел 3 относно броя на заинтересованите страни, считаме че
в описанието на въздействията в този раздел следва да се допълни като се посочи:
 броят на лицата, които ще получават левовата равностойност на полагащата
им се безплатна храна;
 средният размер на средства за материално подпомагане на правоимащите
лица.
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“
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