РЕП УБ ЛИ КА БЪ Л ГА РИ Я

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията”
ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проект на
Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за дейностите и задачите
по

отбранително-мобилизационна подготовка

и

условия

и

реда

за

тяхното

осъществяване.
На основание чл. 30б, ал.1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация, дирекция „Модернизация на администрацията” съгласува
постъпилата с Ваш изх. № 20-26-186/ 25.06.2018 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на
Наредба за дейностите и задачите по отбранително - мобилизационна подготовка и
условия и реда за тяхното осъществяване (Наредба), със следните препоръки:
1. Относно раздел „Дефиниране на проблема”
При изготвянето на частичната оценка на въздействието е необходимо да се
спазва формата на Приложение №1 от „Наредбата за обхвата и методологията за
извършване на оценка на въздействието”. Разделът следва да започва с кратко
формулиране на проблема по начин, който да представи необходимостта от
предприемане на действия за решаването му. В изпратената за съгласуване частична
предварителна оценка на въздействието в т. 1 липсва дефиниран проблем. За останалите
подточки от раздела е предоставена кратка и непълна информация. Предлагаме да се
допълни раздела с аргументи, които обосновават приемането на Наредбата, като
например, динамични промени в среда на сигурност, регионални конфликти, засилен
бежански натиск, прояви на насилствен радикализъм и тероризъм и т.н., което изправя
страната ни пред сериозни предизвикателства и това изисква адаптиране и
трансформиране на системите за сигурност и отбрана. В подразделите 1.1 и 1.2 са дадени
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само констатации, които не водят до наличие на проблем. Предлагаме, ако не е
поверително, да се посочат конкретно какви ще са допълнителните задължения на
държавните органи по отбранително - мобилизационна подготовка (ОМП), основните
параметри на системата по ОМП, задачите по ОМП - условията и реда за
осъществяването им и т.н. В допълнение на това, според нас, информацията за
анализираните проблемни въпроси по изпълнението на дейностите и задачите по ОМП
от семинара в гр. Сливен през май 2017г. би била полезна, за да докаже, че предложените
действия съответстват на констатираните проблеми и на поставените цели. В т. 1.3 се
дава информация за извършени последващи оценки на нормативния акт, за който се
изготвя предварителната частична оценка. В случая няма такива. Изброените доклади
могат да послужат като база за анализите по т.1.1 и 1.2.
2. Относно раздел „Варианти на действие”
Информацията във вариант „Без действие” следва да бъде допълнена, като се
опишат негативните тенденции, които ще продължат да се наблюдават, ако не се
предприемат действия. При вариант „Приемане на постановлението” е необходимо да се
опише подробно как и по какъв начин би се усъвършенства системата за ОМП и какви
ще бъдат новите отговорности на заинтересованите лица при изпълнение на дейностите
и задачите по ОМП. Подробното описание на предлаганите действия е от съществено
значение за определяне на въздействията върху заинтересованите страни и за избора на
вариант на действие.
3. Относно раздели „Негативни въздействия” и „Положителни
въздействия”
Информацията в тези раздели е идентична и непълна. Следва да се разгледат
негативните и положителните въздействия върху всички или поне върху основните
групи заинтересовани страни, а ако ефектите са сходни за различните групи
заинтересовани страни – това изрично да се посочи в изложението.
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”
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