Р ЕП УБЛИ КА БЪ ЛГ АР ИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията“
ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проекта на
Постановление на Министерския съвет за определяне на размера на еднократната помощ за
ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част
от разходите в началото на учебната 2017/2018 година.
На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува
постъпилата с Ваш № 03-893 от 23.05.2017 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на
размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или
общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2017/2018
година със следните препоръки:
1. Относно раздел „Дефиниране на проблема“
В този раздел следва да се посочи конкретен проблем, който да представи
необходимостта от предприемане на действия за решаването му. Вариантът на действие,
който ще бъде избран следва да доведе до решаване на посочения проблем.
Информацията, посочена в този раздел, представлява подробно описание на
процедурата и условията за отпускане на еднократна помощ за учениците, записани в първи
клас. Не е дефиниран и описан проблемът, който налага приемането на нормативния акт. В
този случай той би могъл да бъде формулиран като „липса на определен размер на
еднократната помощ за ученици за учебната 2017/2018 г., записани в първи клас на
основание чл. 10а, ал. 5 от Закона за семейни помощи за деца“.
В подраздел 1.2. информацията също е формулирана като описание на нормативното
изискване и е посочен метод на определянето на сумата на еднократната помощ за
учениците. Следва да се и посочат проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство.
2. Относно раздел 2 „Цели“:
Предлагаме освен посочената цел „гарантиране на правилното прилагане на
законовата уредба“ да се добави и практическата цел, а именно осигуряване на финансово
подпомагане на децата, записани в първи клас на държавно или общинско училище за
1
София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа: 02/ 940-29-99, факс: 02/ 981-81-70

покриване на част от разходите за учебната 2017/2018 г. Така определени, целите ще
адресират преодоляването на идентифицирания проблем.
3. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“
Предлагаме в този раздел да се добави и Министерството на труда и социалната
политика, в чийто ресор е политиката, към която се отнася предложението.
4. Относно раздел 4 „Варианти на действия“
В този раздел не е посочена необходимата информация относно двата разглеждани
варианта. В описанието на вариант „Без действие“ следва да се посочи конкретно до какво
ще доведе приемането му – какви са негативните тенденции, които ще продължат да бъдат
наблюдавани и до какво ще доведе задълбочаването им при избирането на този вариант. В
описанието на вариант „Приемане на постановлението“ следва да се посочи конкретно какво
ще бъде предприето при евентуалното приемане на този вариант и какви ще бъдат
последствията от него.
5. Относно раздел 12 „Обществени консултации“
Бихме искали да Ви напомним, че съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните
актове, при извършване на обществена консултация за срок от 14 дни при изключителни
случаи е необходимо изрично да се посочат причините за това в доклада.
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.
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