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Становище на  
администрацията на Министерския съвет 

Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове 

Проект на акт: 
Вид оценка:  Частична 

 

Проект на Постановление на Министерския 

съвет за определяне реда за изплащане и 

размера на еднократни обезщетения по 

индивидуални жалби, уважени от органите 

на ООН, контролиращи изпълнението на 

основните международни договори в 

областта на правата на човека 

Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата:   
X

 
В отговор на №:    03-00-298/10.06.2022 г. 

Институция: 

 

Министерство на 

външните работи 

 

Диспозитив: Съгласува с препоръки 

Основание: Чл. 30б, ал.3, т. 2, б. „а“  
от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация (УПМСНА) 

       І. Относно раздел 1 „Проблем/проблеми за решаване“: 

  При представянето на проблема в частта, където се описват подадените жалби, предлагаме 

за пълнота на изложението да се даде кратка информация относно характера и процедурата за 

подаване на жалби, кой може да подаде жалба, за какви нарушения и на кои от изброените 

международни актове са подадени най-много жалби, какъв е размерът на изплатените средства 

и др.  

Предлагаме за пълнота на изложението в частта, където се посочва, че са предприети 

съответните мерки по отношение на необходими законодателни промени, да се направи 

описание на тези промени, как е възникнала необходимостта от предприемане на промени 

(например: с цел осигуряване на ефективна и приложима защита на съответния международен 

договор, брой подадени жалби и т.н.), в кои нормативни актове, с каква честота и др.  

ІІ. Относно раздел 3 „Заинтересовани страни“: 

Предлагаме към заинтересованите страни да се включат правозащитни и други 

организации на граждани с интереси и дейност в областта.  

ІІІ. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията“: 

Предлагаме при описанието на Вариант 2 да се включи кратка информация относно 

същността на варианта и какви действия са необходими за реализирането му (например: какво 

се предвижда да бъде направено на нормативно и организационно ниво). Предлагаме да се 

опишат и конкретните предложения за промени (на нормативно и/или организационно ниво), 

за да се изясни как, по какъв начин ще се уреди и осигури ред на изплащане на еднократни 

обезщетения за нарушени права по уважени жалби от договорните органи на ООН, как ще се 

определя размерът на тези обезщетения, по каква процедура, какви следва да бъдат 

основанията за планиране и осигуряването на средства за изплащане на обезщетенията в 

рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на външните работи и т.н.  В 

съответствие с предвидените мерки/промени предлагаме също да се посочи и каква е 

готовността за реализиране на промените (финансова, ресурсна, кадрова, необходими ли са 

допълнителни средства и как ще бъдат осигурени, и т.н.), кои са органите с ангажименти във 
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връзка с промените и др. В случай че Вариант 2 предвижда мерки (различни от промените на 

нормативно ниво), тези мерки също е необходимо да се посочат и опишат.  

В случай че с Вариант 2 се засягат съществуващи режими и услуги, засяга се дейността на 

регистри или се създават нови регистри, това е необходимо също да се опише и/или да се 

посочи изрично, че вариантът не засяга изброените дейности. Тази информация е необходима, 

за да е ясно въз основа на какви данни са попълнени раздел 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 от оценката. 

 

 

*   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. 

**   При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на 

въздействието, се съпоставя с кръга от въпроси, засегнати в проекта на нормативен акт. 

***   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. 

 

За ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“ 

X

           
      (ИСКРЕН ИВАНОВ) 

           /съгласно заповед № Н-578/ 10.06.2022 г./ 

 

 

 

  


