Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*
(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)
Институция: Заместник министърпредседател по правосъдна реформа и
министър на външните работи

Нормативен акт: Проект на Постановление за
изменение и допълнение на Постановление N
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създаване на Национален съвет по
антикорупционни политики
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1. Дефиниране на проблема:
Необходимост от привеждане на състава на Националния съвет за антикорупционни политики в
съответствие с приетото решение за приемане на структура на Министерския съвет (обн., ДВ,
бр.37 от 2017 г), изпълнение на приоритети за управление 2017-2021 г. и по-бързото изпълнение
на препоръка на ЕК от Доклада от 2017 г. по Механизма за сътрудничество и оценка
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Новата структура на Министерския съвет предвижда заместник министър-председател по
правосъдна реформа и министър на външните работи. Продължаването на борбата с корупцията
на всички нива и ефективното й противодействие, са едни от основните приоритетите на
правителството за управление в периода 2017 – 2021 г., в сектор Правосъдие и в сектор Отбрана
и сигурност. Едновременно с това е поет и ангажимент до края на 2018 г. да бъдат изпълнени 17те препоръки от 10-годишния доклад по Механизма за сътрудничество и оценка. В приетия с
Решение № 139 на Министерския съвет от 2017 г. План за действие за изпълнение на препоръките
от Доклада на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка като отговорна
институция за изпълнение на една от препоръките е посочен Националният съвет по
антикорупционна политика.
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.).
Една от препоръките от Доклада на Европейската комисия от 2017 г. за напредъка на България по
Механизма за сътрудничество и оценка е да се изготви пътна карта за взаимодействие между
всички съответни институции за отстраняване на слабостите при разследването и наказателното
преследване на случаи на корупция по високите етажи на властта, като тази карта следва да
включва и механизъм за отчитане на постигнатия напредък пред широката общественост. Побързото актуализиране на състава ще даде възможност за изпълнение на препоръката и
продължаване на работата на съвета. Предвижда се председател на Съвета да бъде заместник
министър-председателя по правосъдна реформа и министър на външните работи. Съставът на
Съвета ще бъде допълнен с представител от политическия кабинет на заместник министър –
председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната. В Националната
стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015–2020 г. е

отчетена необходимостта да се предприемат мерки, насочени към противодействие на корупцията
в местната власт чрез разширяване на мерките за засилване на превенцията и наказателното
преследване. Отчитайки конституционно установения принцип за местно самоуправление и с цел
постигане на по-ефективни резултати в превенцията на корупцията сред органите на местно
самоуправление и общинските администрации се предлага като член на Съвета да бъде включен
представител, определен от Националното сдружение на общините в Република България.
1.2. 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.

2. Цели:
Осигуряване на съответствие на нормативната рамка със структурата на Министерския
съвет
Продължаване на антикорупционните политики посредством изпълнение на функциите от
Националния съвет
Изпълнение на посочените приоритети за управление на правителството за 2017 – 2021 г.
Изпълнение на препоръка от Доклада на Европейската комисия от 2017 г. за напредъка
на България по механизма за сътрудничество и проверка
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?
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Изпълнителна власт, Главният инспектор на Инспектората към ВСС, Прокуратурата на
Република България, местните власи
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.).
4. Варианти на действие:
Вариант „без действие“
Съставът на Съвета няма да съответства на новата структура на Министерския съвет.
Неучастие на представител на местната власт при обсъждане и вземане на решения за
превенция и противодействие на корупцията.
Вариант „Приемане на Постановление за изменение и допълнение на
Постановление N 136 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален
съвет по антикорупционни политики“
Съответствие на състава на Съвета с новата структура на Министерския съвет.
Разширяване състава на Съвета чрез включване на представител от политическия
кабинет на заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и
министър на отбраната и представител на Националното сдружение на общините в
Република България.
5. Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта "без действие".

5. Негативни въздействия: няма
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.
6. Положителни въздействия:
Приемането на постановлението ще осигури съответствие на нормативната рамка със
структурата на Министерския съвет. Дейността на Съвета ще допринесе за изпълнение на
посочените приоритети за управление на правителството за 2017 – 2020 г., както и за изпълнение
на препоръка от Доклада на Европейската комисия от 2017 г. за напредъка на България по
Механизма за сътрудничество и оценка. Участието на представител на НСОРБ ще допринесе до
по-добра координация и повишаване на ефективността в превенцията и противодействието на
корупцията сред органите на местно самоуправление и общинската администрация.
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.
7. Потенциални рискове: не се очакват
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително
възникване на съдебни спорове.
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?
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.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
Да
Не
...........................................................................................................................................................
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).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването
на нормативния акт:
Име и длъжност: Петя Тянкова, началник на кабинета на заместник министърпредседателя по правосъдната реформа и министър на външните работи
Дата:
Подпис:

