Приложение № 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на
оценка на въздействието

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*
(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)

Институция: Министерство на
околната среда и водите

Нормативен акт: Постановление на
Министерския съвет за изменение и
допълнение на Правилника за
устройството и дейността на
Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда,
приет с ПМС № 81 от 23.04.2012 г., обн.,
ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г., в сила от
27.04.2012 г.

За включване в законодателната/
оперативната програма на
Дата:
Министерския съвет за периода:
Проектът не е включен в оперативната
програма на Министерския съвет.
Контакт за въпроси: Михаела Доцова,
и.д. директор на д. „Правна“,
Министерство на околната среда и
водите

Телефон: 02 940 6104

1. Дефиниране на проблема:
Съгласно разпоредбата на чл. 61 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
основната дейност на предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда (ПУДООС) е реализация на екологични проекти и дейности в изпълнение
на национални и общински стратегии и програми в областта на околната среда. По
смисъла на ЗООС, ПУДООС се управлява от управителен съвет и се представлява от
изпълнителен директор. Правилникът за устройството и дейността на ПУДООС развива
подробно задълженията на изпълнителния директор, които са свързани предимно с
организиране, ръководство и контрол на цялостната дейност на предприятието и
осъществяването на оперативната дейност. В хода на процеса на работа, възникват
ситуации, при които сериозната натовареност на изпълнителния директор води до
ограничаване ефективността във функционирането на предприятието.
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1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
ПУДООС е държавно предприятие по смисъла на Търговския закон, но не е търговско
дружество и не формира и не разпределя печалба. ЗООС определя начина на управление
на предприятието, като управлението се осъществява от управителен съвет.
Предприятието се представлява от изпълнителен директор, който осъществява
оперативното ръководство. Специфичният предмет на дейност на Предприятието
предполага осъществяването на сложни и обемни процедури, свързани с подготовка на
условия за кандидатстване за финансиране на проекти, попадащи в описанието на чл. 61
от ЗООС, оценка на подадените проектни предложения, контрол по изпълнение на
договори. Текуща е и административната работа на изпълнителния директор, във връзка
с възлагане на дейности и осъществяване на други законови задължения. Посочените
ангажименти доказват сериозната натовареност на изпълнителния директор. Динамиката
затруднява навременната и ефективна работа, поради което възниква необходимост от
намирането на инструмент, чрез който да се осигури по-гъвкаво управление и
осигуряване на перманентно изпълнение на административните и представителни
функции на изпълнителния директор. Съгласно чл. 61, ал. 6 от ЗООС устройството и
дейността на предприятието се уреждат с правилник, приет от Министерски съвет. Ето
защо, необходимостта от преодоляването на проблема с оперативната и организационна
натовареност на изпълнителния директор, както и осигуряването на ефективност и
ефикасност в управлението на предприятието, налагат промяна в правилника за
устройството и дейността на ПУДООС.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство
или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново
законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез
въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между
няколко органа и др.).
Правилникът за устройството и дейността на ПУДООС (Правилникът) урежда
устройството на предприятието. Към настоящия момент Правилникът не урежда
възможност за назначаване на заместник изпълнителен директор, който да подпомага
изпълнителния директор в изпълнение на оперативните му функции. Приложимата
нормативна уредба не създава възможност за определяне на лице, което да подпомага
изпълнителния директор или да дава възможност за упълномощаване във връзка с
изпълнение на представителните си функции. Ето защо, се налага нормативна промяна,
която да създаде предпоставки за по-ефективно и по-ефикасно управление на ПУДООС.
По този начин ще се осигури по-добра основа за осъществяване на екологична политика.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализа за
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изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Последваща оценка на въздействието не е извършвана.
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?
ЗООС определя органите на управление на ПУДООС. С изрична препращаща
разпоредба, законът дава възможност устройството и дейността на предприятието да
бъдат определени в Правилника. Изменението на Правилника, цели да се преодолее
нормативна празнота, свързана с липсата на възможност да определяне на заместник
изпълнителен директор, който да подпомага и съдейства на изпълнителния директор
оперативното управление на предприятието, както осъществяването на качествено,
навременно и ефективно управление на предприятието.
С промените се цели постигане на по-добро управление на ПУДООС, като по този начин
ще се осигури по-законосъобразната работа на предприятието, както и по-ефективното
управление на финансовия ресурс и навременно и качествено изпълнение на
националните програми за опазване на околната среда.
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.).
ПУДООС
Министерство на околната среда и водите
Управителен съвет на ПУДООС
Изпълнителен директор на ПУДООС
Служители на ПУДООС
4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта "без действие".
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Вариант за действие 1: Без действие: Неприемане на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната
среда.
При този вариант няма да се извършат необходимите организационни промени, които
да осигурят ефективно и ефикасно управление на предприятието. Няма да бъдат
постигнати целите на промените, а именно да се осигури правна възможност за
определяне на заместник-изпълнителен директор, като по този начин няма да се
преодолее нормативната празнота. Може да се създаде риск от ненавременно и
некачествено изпълнение на проекти, свързани с реализацията на национални и
общински програми и дейности по опазване на околната среда. Ще бъде
възпрепятствано по-доброто управление на предприятието и ще се ограничи
възможността за по-законосъобразна работа и ефективно управление на финансовия
ресурс.
Вариант за действие 2: Приемане на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
При този вариант ще бъдат извършени необходимите организационни промени, които да
осигурят ефективно и ефикасно управление на предприятието. Ще бъдат постигнати
целите на промените, като ще се осигури правна възможност за определяне на
заместник-изпълнителен директор, както ще бъде преодоляна нормативната празнота.
Ще бъде постигнато по-добро управление на ПУДООС, както ще се осигури позаконосъобразната работа на предприятието и по-ефективно управление на финансовия
ресурс и навременно и качествено изпълнение на национални и общински програми и
дейности за опазване на околната среда.
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.
Вариант за действие 1: Без действие: Неприемане на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната
среда.
Негативните въздействия ще са свързани с неосигуряване на ефективно и ефикасно
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управление на предприятието. Няма да бъдат постигнати целите на промените, а именно
да се осигури правна възможност за определяне на заместник-изпълнителен директор,
като по този начин няма да се преодолее нормативната празнота. Може да се създаде
риск от ненавременно и некачествено изпълнение на проекти, свързани с реализацията
на национални програми по опазване на околната среда. Ще бъде възпрепятствано подоброто управление на предприятието и ще се ограничи възможността за позаконосъобразна работа и ефективно управление на финансовия ресурс. Негативните
въздействия се отнасят до всички заинтересовани страни.
Икономически негативни въздействия:
Доколкото предприятието осигурява финансиране за реализация на екологични проекти
и дейности в изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на
околната среда, то недоброто управление на ПДУООС може да доведе до сериозни
икономически въздействия, като могат да бъдат създадени пречки за общините и
икономическите оператори да осъществяват навреме екологични дейности.
Социални негативни въздействия:
Ограничаването на възможността за ефективно оперативно управление на
предприятието, може да доведе до забавяне изпълнението на проекти и дейности в
изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на околната
среда. Това неизменно ще рефлектира върху социалната среда. Макар този показател да
не прояви непосредствен и видим ефект, то той би бил различим в един по-дългосрочен
план, като неговото въздействие може да получи обществена рефлексия.
Екологични негативни въздействия:
Във връзка с гореизложените мотиви, както и предвид специфичния характер на
предмета на дейност на предприятието, изпълнението на варианта бездействие
непосредствено ще рефлектира върху околната среда, до колкото ще бъде затруднено
изпълнението на проекти и дейности в изпълнение на национални и общински стратегии
и програми в областта на околната среда.
Вариант за действие 2: Приемане на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
Няма да са налице негативни въздействия. Този извод следва да се направи за всички
заинтересовани страни.
Икономически негативни въздействия:
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Няма да са налице негативни въздействия.
Екологични негативни въздействия:
Няма да са налице негативни въздействия.
Социални негативни въздействия:
Няма да са налице негативни въздействия.
6. Положителни въздействия:
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.
Вариант за действие 1: Без действие: Неприемане на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната
среда.
При този вариант не са идентифицирани положителни въздействия. Този извод следва да
се направи за всички заинтересовани страни.
Икономически положителни въздействия:
Няма да са налице положителни въздействия.
Социални положителни въздействия:
Няма да са налице положителни въздействия.
Екологични положителни въздействия:
Няма да са налице положителни въздействия.
Вариант за действие 2: Приемане на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
Ще бъдат извършени необходимите организационни промени, които да осигурят
ефективно и ефикасно управление на предприятието. Ще бъдат постигнати целите на
промените, като ще се осигури правна възможност за определяне на заместникизпълнителен директор, както ще бъде преодоляна нормативната празнота. Ще бъде
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постигнато по-добро управление на ПУДООС, както ще се осигури позаконосъобразната работа на предприятието и по-ефективното управление на
финансовия ресурс и навременно и качествено изпълнение на националните програми за
опазване на околната среда. Положително въздействие се отнася до всички
заинтересовани страни.
Икономически положителни въздействия:
Доколкото предприятието осигурява финансиране за реализация на екологични проекти
и дейности в изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на
околната среда, то доброто управление на ПДУООС може да доведе до положително
икономическо въздействие, като ще създаде предпоставки общините и икономическите
оператори да осъществяват навреме екологични дейности.
Социални положителни въздействия:
По-ефективното оперативно управление на предприятието, може да доведе до
навременно и качествено изпълнение на проекти и дейности в изпълнение на национални
и общински стратегии и програми в областта на околната среда. Това ще рефлектира
положително на социалната система, като ще създадат предпоставки за по-добро
управление на компонентите на околната среда.
Екологични положителни въздействия:
Успешната реализация на проекти, свързани с опазване на околната среда ще доведе до
гаранции за по-доброто управление на компонентите на околната среда и осигуряване на
по-добри екологични условия.
7. Потенциални рискове:
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на вариант 2.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
 Ще се повиши
 Ще се намали

■ Няма ефект
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8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими
и услуги? Не
9. Създават ли се нови регистри? Не
Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те
............................................................
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
 Актът засяга пряко МСП

■ Актът не засяга МСП
 Няма ефект

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
 Да

■ Не
12. Обществени консултации:
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.
Проектът на постановление на Министерски съвет ще бъде публикуван на портала за
обществени консултации (http://www.strategy.bg/PublicConsultation), както и на интернет
страницата на МОСВ (www.moew.govetnment.bg), в съответствие с чл. 26 от ЗНА. За
провеждането на общественото обсъждане ще се определи 30-дневен срок.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
 Да

■ Не
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14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Михаела Доцова, и.д. директор на дирекция „Правна“, МОСВ
Дата: 29.06.2018 г.
Подпис:
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