П Р О Е К Т!
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
от __________ 2018 г.
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на отбраната, приет с ПМС № 5 от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г., изм. и доп., бр. 37
и бр. 64 от 2015 г., бр. 9 от 2016 г., изм. с Решение № 8959 от 18.07.2016 г. на ВАС на
РБ - бр. 11 от 2017 г. .; изм. и доп., бр. 71 от 2017 г)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§1. В чл. 6, ал. 6 се отменя.
§2. В чл. 8, ал. 1, т. 3 и т. 13 се отменят.
§3. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) Директорът на Щаба на отбраната:
1.координира дейността на административните звена от Щаба на отбраната и
организира взаимодействието с останалите административни структури от
Министерството на отбраната;
2. организира изпълнението на нормативните и административните актове
на министъра и заповедите, разпорежданията и указанията на началника на отбраната в
административните звена от Щаба на отбраната;
3. координира изготвянето и актуализирането на нормативните и
административни актове, регламентиращи устройството и дейността на Щаба на
отбраната;
4. координира участието на административните звена от Щаба на отбраната в
подготовката и провеждането на стратегически или периодични прегледи на отбраната и
въоръжените сили;
5. координира дейността по подготовката и изпълнението на плана за
развитие на въоръжените сили;
6. координира дейността по прегледа на структурата на въоръжените сили;
7. координира подготовката на военни оценки, анализи и препоръки за
вземане на военнополитически решения в областта на отбраната и по използването на
въоръжените сили, като координира дейността;
8. организира изготвянето на предложения на началника на отбраната до
министъра на отбраната за военнослужещите от Щаба на отбраната за назначаване и
освобождаване от длъжност, повишаване и понижаване във военно звание, налагане на
дисциплинарни наказания, когато не са в правомощията на началника на отбраната,
прекратяване на договорите за военна служба и освобождаването от военна служба;
9. организира изготвянето на предложения на началника на отбраната до
министъра на отбраната за повишаване и понижаване в ранг, за назначаване и
освобождаване от длъжност и за налагане на дисциплинарни наказания на цивилните
служители по служебно правоотношение в Щаба на отбраната;
10. организира изготвянето на предложения на началника на отбраната до
министъра на отбраната за сключване, изменяне и прекратяване на трудови договори на

цивилните служители по трудови правоотношения в Щаба на отбраната и за налагане на
дисциплинарни наказания;
11. осъществява контрол за изпълнението на приоритетните задачи и
спазването на поставените срокове в дейността на Щаба на отбраната и Българската
армия;
12. изпълнява и други функции, възложени му със заповед на началника на
отбраната.“
§ 4. В чл. 34, ал.2 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „чиято
дейност се координира от директора на Щаба на отбраната.“
§ 5. В Приложение № 1 към чл. 13, ал. 2 се правят следните изменения и
допълнения:
1. след ред „заместник-началници на отбраната - 2“ се създава нов ред:
„директор на Щаба на отбраната - 1“;
2. на ред „Щаб на отбраната“ числото „208“ се заменя с „207“;
3. на ред „дирекция „Операции и подготовка““ числото „61“ се заменя с „60“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
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ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
ОТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И
СИГУРНОСТТА И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение
и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната,
приет с ПМС № 5 от 2014 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с ПМС № 5 от
2014 г.
С проекта на постановление се предлагат следните промени в
Устройствения правилник на Министерството на отбраната:
1. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България (ЗИДЗОВСРБ), обн., ДВ, бр. 85 от 2017 г.
са изменени разпоредбите на чл. 79 и чл. 82 от закона, касаещи статута на
постоянния секретар на отбраната. Предвидените в чл. 82 възможности за
предсрочно прекратяване на правомощията на постоянния секретар на отбраната
в посочените в закона случаи, поради липсата на практическо приложение, бяха
заменени с препратка към Закона за държавния служител по отношение
условията и реда за прекратяване на служебното правоотношение с този найвисш държавен служител в Министерството на отбраната. До изменението, обн.,
ДВ, бр. 85 от 2017 г. , един от случаите за предсрочно прекратяване на
правомощията, посочен в чл. 82, ал.1, т.3 от закона, бе поставянето на
незадоволителна оценка за работата му от назначена със заповед на министъра
на отбраната атестационна комисия, при условия и по ред, определени с
Устройствения правилник на Министерството на отбраната. В изпълнение на
новата законова редакция на чл. 82 от ЗОВСРБ отпада нормативното изискване за

назначаване на атестационна комисия, а оттам и необходимост от уредба в
Устройствения правилник на Министерството на отбраната. Това налага
заличаване на загубилите правното си действие разпоредби от Устройствения
правилник на министерството с оглед яснота при прилагането на подзаконовия
нормативен акт.
2. С допълнението в разпоредбата на чл. 77 от ЗОВСРБ /обн., ДВ, бр. 98 от
2016 г./ е предвидено изрично, че Щабът на отбраната е стратегически военен
щаб на въоръжените сили, интегриран в Министерството на отбраната. Съгласно
чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерството на отбраната Щабът
на отбраната подпомага министъра, началника на отбраната, заместникминистрите, постоянния секретар на отбраната и заместник-началниците на
отбраната при осъществяване на техните функции. За своевременното и
всеобхватно изпълнение на дейността на Щаба на отбраната е целесъобразно
организацията на дейността в Щаба на отбраната и координацията с останалите
административни звена от Министерството на отбраната и въоръжените сили да
се осъществяват от определено длъжностно лице - директор на Щаба на
отбраната, чиито функционални задължения следва да бъдат посочени в
Устройствения правилник на ведомството.
Създаването на предлаганата длъжност ще бъде в рамките на общата
численост на министерството, за сметка на вакантна длъжност в едно от
административните звена от Щаба на отбраната.
Проектът на постановление не оказва пряко и/или косвено въздействие
върху държавния бюджет.
С проекта на акт на Министерския съвет не се транспонират актове на ЕС,
поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското
право.
При изпълнението на процедурата по чл. 26, ал. 2 от Закона за
нормативните актове /ЗНА/ не са постъпили предложения по проекта. В
съответствие с чл. 26, ал. 3, и 4 от ЗНА по проекта на постановление са проведени
обществени консултации в 14-дневен срок предвид:
- предприемането на всички необходими законосъобразни действия във
връзка с допълнението на Приложението към Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. на
Президента на Република България с длъжност, изискваща висше офицерско
звание „генерал-майор“ („контраадмирал“), считано от 06.05.2018 г.;
- предложените функции за длъжността „директор на Щаба на отбраната“
по изпълнението на Плана за развитие на въоръжените сили и координиране
дейността по прегледа му през 2018 г., съгласно ПМС № 382/30.12.2015 г. и
предстоящата му промяна, считано от 01.07.2018 г. като необходимо условие за
развитие на интегрирана система за ефективно управление на отбраната с
потенциал за гъвкавост, планиране и ефективно реагиране.
Предвид изложеното и на основание 32, ал. 1 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация докладът и проектът на
постановление са съгласувани със заинтересованите министерства и ведомства,
съгласно приложената справка.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам
Министерският съвет да приеме проект на Постановление на Министерския съвет
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на
отбраната, приет с ПМС № 5 от 2014 г.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА
И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО*
* Приложете към формуляра допълнителна информация
Институция:
Нормативен акт:
Министерство на отбраната
Постановление на Министерски съвет
за изменение и допълнение на
Устройствения
правилник
на
Министерството на отбраната, приет с
ПМС № 5 от 2014 г.
За включване в оперативната програма Дата: 10.04.2018 г.
на Министерския съвет за периода:

Контакт за въпроси:
Нина Чебишева – началник на отдел в
дирекция „Правно-нормативна дейност в
отбраната“

Телефон: 02 92 20305
Имейл: nchebisheva@mod.bg

1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които оправдават нормативната промяна.
1.1.1. Липса на съответствие между Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (ЗОВСРБ) и Устройствения правилник на Министерството на
отбраната (УП на МО). Със ЗОВСРБ, обн., ДВ, бр. 85 от 2017 г., бяха изменени и
допълнени разпоредбите, уреждащи статута на най-висшия държавен служител в
Министерството на отбраната постоянния секретар на отбраната. Това налага
разпоредби от подзаконовия нормативен акт - УП на МО, приет с ПМС № 5 от 2014 г.,
уреждащи статута на постоянния секретар на отбраната, да се приведе в съответствие
със закона.
1.1.2. За да функционира Щабът на отбраната като стратегически щаб на въоръжените
сили в съответствие с разпоредбата на чл. 77, ал. 3 от ЗОВСРБ е необходимо освен да
притежава необходимата военна експертиза в различните функционални области, така
също и да може ефективно да подпомага началника на отбраната при изпълнение на
функциите му. За тази цел е целесъобразно организацията на дейността в ЩО и
координацията с останалите административни структури от Министерството на
отбраната и въоръжените сили да се осъществяват от определено длъжностно лицедиректор на Щаба на отбраната. Това е длъжност, която съществува и има свой
еквивалент във въоръжените сили на страните от НАТО и ЕС.
1.2. Опишете какви са проблемите в приложението на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново.
Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови
технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и
др.
1.2.1. Със ЗИДЗОВСРБ, обн., ДВ, бр. 85 от 2017 г. са изменени разпоредбите на чл.
79 и чл. 82 от закона. Предвидените в чл. 82 възможности за предсрочно прекратяване
на правомощията на постоянния секретар на отбраната в изчерпателно посочени в
закона случаи, поради липсата на практическо приложение бяха заменени с препратка

към Закона за държавния служител по отношение условията и реда за прекратяване на
служебното правоотношение с този най-висш държавен служител в Министерството на
отбраната. До изменението, обн., ДВ, бр. 85 от 2017 г. , един от случаите за предсрочно
прекратяване на правомощията, посочен в чл. 82, ал.1, т.3 от закона, бе поставянето на
незадоволителна оценка за работата му от назначена със заповед на министъра на
отбраната атестационна комисия, при условия и по ред, определени с Устройствения
правилник на Министерството на отбраната. В изпълнение на новата законова
редакция на чл. 82 от ЗОВСРБ отпада нормативното изискване за назначаване на
атестационна комисия, а оттам и необходимост от уредба в УП на МО. Това налага
заличаване на загубилите правното си действие разпоредби от Устройствения
правилник на министерството с оглед яснота при прилагането на подзаконовия
нормативен акт.
1.2.2. С допълнението в разпоредбата на чл. 77 от ЗОВСРБ /обн., ДВ, бр. 98 от
2016 г./ е предвидено изрично, че Щабът на отбраната е стратегически военен щаб на
въоръжените сили, интегриран в Министерството на отбраната. Съгласно чл. 34, ал. 1
от Устройствения правилник на Министерството на отбраната Щабът на отбраната
подпомага министъра, началника на отбраната, заместник-министрите, постоянния
секретар на отбраната и заместник-началниците на отбраната при осъществяване на
техните функции. За своевременното и всеобхватно изпълнение на дейността на Щаба
на отбраната е целесъобразно организацията на дейността в Щаба на отбраната и
координацията с останалите административни звена от Министерството на отбраната
и въоръжените сили да се осъществяват от определено длъжностно лице - директор на
Щаба на отбраната, чиито функционални задължения следва да бъдат посочени в
Устройствения правилник на ведомството.
Създаването на предлаганата длъжност ще бъде в рамките на общата численост
на министерството, за сметка на вакантна длъжност в едно от административните
звена от Щаба на отбраната.
1.3. Посочете дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или
анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
1.3.1.По първото предложение не са готвени последващи оценки или анализи за
изпълнение на политики, тъй като произтича от законова промяна.
1.3.2. По второто предложение е налице доклад от началника на отбраната в
горепосочения смисъл, обсъден на Съвета по отбрана на 10.04.2018 г. На базата на
обсъждането е взето решение длъжността „Директор на щаба на отбраната“ да бъде
добавена в Приложението към т. към Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. на Президента
на Република България, като длъжност, изискваща висше офицерско звание „генералмайор“ („контраадмирал“), считано от 06.05.2018 г. С решение № 245 от 13.04.2018 г.
Министерският съвет е предложил на Президента на Република България да издаде
указ за допълнение на Указ № 85 от 2012 г.
2. Цели: Посочете целите, които си поставя нормативната промяна по
конкретен и измерим начин и график за тяхното постигане. Съответстват ли целите на
действащата стратегическа рамка?
2017 г.

2.1. Привеждане на УП на МО в съответствие със ЗИДЗОВСРБ, обн., ДВ, бр. 85 от

2.2 Регламентиране на функционалните задължения на нова длъжност в
администрацията на Министерството на отбраната-директор на Щаба на отбраната,
който да подпомага началника на отбраната при изпълнение на дейността му по
ръководство на Щаба по отбраната.
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.).
3.1. По първото предложение - министъра на отбраната, постоянния секретар
на отбраната. Общо 2 души
3.2. По второто предложение - началника на отбраната, заместник-началниците на
отбраната, министъра на отбраната, военнослужещите и цивилните служители от
Министерство на отбраната. Общо 831 души
4. Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и не
регулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително и
варианта „без намеса“.
Разглеждане на:
Вариант 0 „без намеса”:
1. По първото предложение - ще продължи да съществува несъответствие на
подзаконовия нормативен акт-УП на МО с чл. 82 от ЗОВСРБ, което ще доведе до
проблеми при прилагането му.
2. По второто предложение – началникът на отбраната ще бъде подпомаган в
дейността си от заместник-началниците на отбраната по отношение на дейността на
административните звена на Щаба на отбраната, но това ще води до преплитане на
функциите между двамата заместници и неясни отговорности с оглед сферите им на
отговорност.
Вариант 1 за действие „Приемане на ПМС за изменение и допълнение на УП
на МО”:

1.

1. По първото предложение – привеждане на предвидените в УП на МО процедури
в съответствие със статута на постоянния секретар на отбраната, предвиден в ЗОВСРБ и ЗДСл.
2. По второто предложение - създаване на нарочна длъжност за военнослужещ с
ясно предвидени функции по координиране дейността на Щаба на отбраната.
Вариант 2 за частично действие „Приемане на ПМС за изменение и допълнение на
УП на МО”:
1. По първото предложение – привеждане на предвидените в УП на МО процедури в
съответствие със статута на постоянния секретар на отбраната, предвиден в ЗОВСРБ и ЗДСл.
2.По второто предложение – запазва се настоящата уредба като началникът на
отбраната ще бъде подпомаган в дейността си единствено от заместник-началниците
на отбраната, чиито функции се прецизират. В този случай ще се допусне
неравнопоставеност между двамата заместник-началници на отбраната, тъй като на
единият от тях ще се възложат функции, които са предимно административни и
координиращи дейността на Щаба на отбраната, а на другият – касаещи военната
експертиза и подпомагането началника на отбраната при ръководството на
Българската армия и функциите му по отношение на въоръжените сили.

Препоръчваме вариант 1, тъй като с него се постигат описаните по-горе
цели и желани ефекти .
5. Разходи: Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички
значими потенциални икономически, социални, екологични и други негативни
въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи за идентифицираните
заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои
разходи се очаква да бъдат второстепенни, и кои да са значителни.

Не се предвижда настъпването на негативни икономически, социални,
финансови или екологични въздействия върху идентифицираните заинтересовани
страни по т. 3.
6. Положителни въздействия: Опишете качествено (при възможност – и
количествено) всички значими 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.

6.1. Прецизиране на подзаконовия нормативен акт и привеждането му в
съответствие със законовите разпоредби относно статута на постоянния секретар на
отбраната.
6.2. Подобряване на работата и дейността на административните звена в Щаба на
отбраната. Ясно обособяване на функциите на заместник-началниците на отбраната по
подготовката и използването на Българската армия и на директора на Щаба на отбраната –
по организиране и координиране дейността на административните звена в Щаба на
отбраната.
7. Негативни въздействия: Посочете възможните рискове от приемането на
нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.
Не са идентифицирани възможни конкретни рискове от приемане на
измененията и допълненията в УП на МО. Проектът не предвижда съкращаване на

военнослужещи или цивилни служители, което е основна предпоставка за
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?
Няма да се създават нови регулаторни режими
9. Създават ли се нови регистри?
Не се създават нови регистри
10. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):
☐ Актът засяга пряко МСП
☒ Актът не засяга МСП
☒ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на
въздействието:
☐ Да
☒ Не
12. Обществени консултации:

Обобщете най-важните въпроси за неформалните обществени консултации в случай на извършване
на цялостна ОВ или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове; посочете

индикативен график за тяхното провеждането и видовете консултационни процедури .

Най – важните въпроси за обществените консултации, които са от съществено
значение за осъществяването на предлаганите изменения и допълнения са:
В1: Приемането на акта ще способства ли за яснота в статута на постоянния
секретар на отбраната в съответствие със ЗОВСРБ и ЗДСл?
В2: Предлаганите изменения и допълнения ще доведат ли до подобряване на
изпълнението на ежедневните задачи от административните звена на Щаба на
отбраната и яснота във функционалните задължения на отговорните длъжностни
лица по отношение дейността на Българската армия и Щаба на отбраната?
Проектът на постановление ще се съгласува със заинтересованите
министерства и ведомства по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.
Проектът на постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник
на Министерството на отбраната ще бъде публикуван за 14 дни на Портала за
обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на отбраната.
Промяната в Устройствения правилник на Министерството на отбраната следва да се
изпълни в най-кратък срок с оглед:
- предприемането на всички необходими законосъобразни действия във връзка с
допълнението на Приложението към Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. на Президента
на Република България с длъжност, изискваща висше офицерско звание „генералмайор“ („контраадмирал“), считано от 06.05.2018 г.;

- предложените функции на длъжността „директор на Щаба на отбраната“ по
изпълнението на Плана за развитие на въоръжените сили и координиране дейността
по прегледа му през 2018 г., съгласно ПМС № 382/30.12.2015г. и предстоящата му
промяна, считано от 01.07.2018 г. като необходимо условие за развитие на интегрирана
система за ефективно управление на отбраната с потенциал за гъвкавост, планиране и
ефективно реагиране.

Справката за отразените становища ще бъде публикувана на Портала за обществени
консултации и на интернет страницата на Министерството на отбраната.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от законодателството на
ЕС.
☐ Да
☒ Не
Моля, посочете изискванията за законодателството на ЕС, включително информацията по т.
8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво ЕС и я приложете (или връзка към
източник).

14. Подпис на директор на дирекцията, отговорна за изработването на
нормативния акт:
Име и длъжност: Людмил Михайлов-директор на дирекция “Управление на
човешките ресурси в отбраната“
Климентина Денева-директор на дирекция „Правно-нормативна дейност в
отбраната“
1. Антон Ластарджиев, постоянен секретар на отбраната
Дата: ..............
Подпис: ....................................................
2. ген. лейт. Андрей Боцев – началник на отбраната
Дата: ..............
Подпис: ....................................................

Р ЕП УБ ЛИ К А БЪ Л Г А РИ Я

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията“
ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проекта
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на отбраната
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. № 20-26-106 от 11.04.2018 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната 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. В т.1 от този раздел следва ясно да се представи какви са
проблемите, които е необходимо да се решат с предлаганите в оценката на въздействието
действия.
В изпратената за съгласуване частична предварителна оценка на въздействието в т. 1
не са дефинирани проблеми. Проблемите са описани накратко в т.1.1. и т.1.2.
Препоръчваме на база описанието на проблемите в т.1.1. и т.1.2. от този раздел да
бъдат формулирани проблемите в т.1, например: липса на съответствие между Закона за
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отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и Устройствения
правилник на Министерството на отбраната (УПМО).
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
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.
В т.1.3. от раздел 1 е посочено, че предложението за въвеждане на нова длъжност
„директор на Щаба на отбраната“ е внесено за обсъждане в Съвета по отбрана на
10.04.2018г., което означава, че предложението не е финално и са възможни и други
варианти освен двата посочени след обсъждането му от съвета, като например прецизиране
на функциите между двамата заместник-началници на отбраната.
4.

Относно раздел 5 „Негативни въздействия“

Заглавието на раздел 5 съгласно Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и
методологията за извършване на оценка на въздействието се нарича „Негативни
въздействия“ и следва да бъде коригирано.
5. Относно раздел 6 „Положителни въздействия“
Заглавието на раздел 6 съгласно Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и
методологията за извършване на оценка на въздействието се нарича „Положителни
въздействия“ и следва да бъде коригирано.
6. Относно раздел 12 „Обществени консултации“
Обръщаме внимание, че съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове
срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации,
е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в
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мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не
по-кратък от 14 дни.
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“

/П/

/КРАСИМИР БОЖАНОВ/
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