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 изменение и допълнение на нормативни актове на
Министерския съвет
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. № 0103-58 от 09.02.2018 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет със следните препоръки:
1. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“
Информацията в подраздел 1.1. следва да се допълни, като се посочат конкретните
проблеми към момента, които водят до наличие на предпоставки за възникване на
дисбаланси при разпределението на средствата на ниво първостепенен разпоредител с
бюджет. Необходимо е да се опишат и промените в модела на финансиране на институциите
в системата на предучилищното и училищното образование, заради които се налага промяна
в реда на предоставяне на допълнителни средства за защитените детски градини и училища.
Следва да се посочат проблемите в разпоредбите на Постановление № 121 на Министерския
съвет от 2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и
защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране. Оценката на
въздействието е инструмент за създаване на по-устойчиво законодателство чрез намаляване
на честотата на промени в нормативната рамка. Тъй като постановлението е прието през
2017 г., а сега се налагат промени, бихме искали да отбележим, че оценяването на
въздействието на различните варианти върху заинтересованите страни и изборът на найефективния вариант са от съществено значение, за да бъдат избегнати честите промени в
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законодателството. Препоръчваме да бъдат посочени конкретни данни и статистики,
свързани с констатираните негативни тенденции, тъй като използването на данни е
съществена част от дефинирането на проблемите и обосновката на избрания вариант в
извършването на оценка на въздействието.
В подраздел 1.2. следва да се посочат проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство и по-точно в разглежданите в оценката нормативни актове, като изрично се
посочат и наименованията им. Към момента са описани само проблемите, свързани с
Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование. Тъй като става въпрос за изменения и допълнения на нормативни актове на
Министерския съвет, в този подраздел трябва да бъдат описани проблемите във всички
нормативни актове, които се отнасят към настоящата оценка на въздействието.
2. По отношение на раздел 4 „Варианти на действие“
В описанието на Вариант 1 следва да се посочат всички предложения за промени,
свързани с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и
свързани с реда за финансиране на защитените детски градини и защитените училища.
Подробното представяне на разглеждания вариант на действие е от съществено значение за
оценяване на въздействията му върху заинтересованите страни. В този вариант не е описано
какво се предлага, а само какви биха били евентуалните последствия от приемането му.
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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