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 проекта на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за
административно обслужване
На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, дирекция „Модернизация на администрацията” съгласува
постъпилата с Ваш № КО-04-01-54/27.08.2018 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение
на Наредбата за административно обслужване, със следните препоръки:
Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема”
С оглед на коректното формулиране на проблема, е необходимо да се посочи конкретна
липса, недостиг, негативни тенденция и др. фактори, които налагат предприемането на
промяна на Наредбата. „Създаването на правила за определяне на работното време за
граждани, посещаващи дипломатическите и консулските представителства на РБългария
зад граница” е по-скоро цел, която не води до яснота относно какъв е конкретният проблем.
Предлагаме проблемът да бъде ясно диференциран от целите, за да са ясни и аргументите,
които обосновават тази нормативна промяна.
Подраздели 1.1 и 1.2 следва да бъдат допълнително пояснени, като се посочи връзката
между проблема и факторите, които го причиняват, а именно: защо смятате, че работното
време за граждани не трябва да съвпада с работното време на дипломатическите и консулски
представителства на РБългария в чужбина и как тяхната структура, функция и състав,
съвместно с особеностите на съответната държава, са причини за възникване на проблеми.
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Добре е да се даде повече информация и яснота по отношение на предлаганата „промяна в
организацията на работа и въвеждането на нови технологични възможности”.
Относно раздел 4 „Варианти на действия”
Информацията във Вариант 1 „Без действие“ следва да бъде пълнена, като се опишат
негативните тенденции, които ще продължат да се наблюдават, ако не се предприемат
действия за преодоляването на дефинираните проблеми и постигането на заложените цели.
Информацията във Вариант 2 „Приемане на постановлението” е необходимо да бъде
попълнена, като се конкретизират и посочат всички процедури, които се предлага да се
въведат с реализирането на този вариант. Тук следва да се опише подробно какво се предлага
да бъде новото приемно време на консулствата, какви ще са „новите правила за прилагане на
Наредбата по отношение на административното обслужване”, а не само да е посочено, че
ще се регламентират. Подробното описание на предлаганите действия е от съществено
значение за определяне на въздействията върху заинтересованите страни и за избора на
вариант на действие.
Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия”
За пълното представяне на потенциалните въздействия в тези два раздела следва да се
разгледат негативните и положителните въздействия на предлаганите варианти за действие
върху всички или поне върху основните групи заинтересовани страни. Към момента е
посочена обща информация, без да се посочват конкретни въздействия. В този раздел е
необходимо да се опишат всички значителни потенциални икономически, социални и други
негативни и положителни въздействия за всеки един от вариантите.
Относно раздел 10 „Въздействие върху микро, малки и средни предприятия”
Следва да се обоснове защо актът няма въздействие върху МСП, например - поради
факта, че МСП не са потребители на услугите, предоставяни от задграничните
представителства.
Относно раздел 12. „Обществени консултации”
Следва този раздел да се попълни, за да стане ясно по какъв начин идентифицираните
заинтересовани страни ще могат да участват в обществените консултации. В тази връзка е
необходимо да се посочат консултационните процедури – най-малко регламентираното в
Закона за нормативните актове публикуване на съответната интернет страница и на Портала
за обществени консултации. Ако вече е проведена консултация със заинтересованите страни,
може да се представи кратко обобщение на получените становища.

2
София, бул. „Дондуков” № 1, тел. централа: 02/ 940-29-99, факс: 02/ 981-81-70

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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