РЕП УБ Л И КА БЪЛ Г А Р И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията”
ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проект на
Постановление за изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния
институт за недвижимо културно наследство.
На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация, дирекция „Модернизация на администрацията” съгласува
постъпилата с Ваш № 33-00-547 от 13.07.2018 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проект на Постановление за изменение на Правилника за устройството и
дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), със
следните препоръки:
Не е посочена датата на изготвяне на предварителната частична оценка.
Ако не се предвижда нормативният акт да бъде включен в законодателната/
оперативната програма на Министерски съвет, то да се уточни ориентировъчния период за
внасяне за разглеждането му.
Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема”:
Предлагаме разделът да започне с ясно дефиниране на проблема, който следва да
бъде решен, напр. неспазване на сроковете по предоставяне на услуги, дублиране на
дейности, нови функции и отговорности, несъответствие на настоящата структура на
администрацията на НИНКН със Закона за културното наследство и др., доказващи
затрудненията в работата на институцията. Например, посочената в т.1.1. необходимост от
преструктуриране не е част от проблемите, а е възможно решение на проблема.
След като се дефинира проблемът, следва да се посочат причините за затрудненията
в организацията на работа, за кои дирекции се отнася разминаването на щатната
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численост с обема на работа и т.н. Излагането на факти и аргументи е от съществено
значение за извършването на предварителната частична оценка на въздействието.
В подраздел 1.2 предлагаме да се поясни в какво се изразява разминаването на
функциите на НИНКН с новите приоритети в областта на опазването на недвижимото
наследство и каква ще бъде ролята на новосъздадената организационна структура, с която
би се постигнало по-добра оперативност в работата при предоставяне на „статут на
деклариран обект”.
От подраздел 1.3 става ясно, че е извършен анализ на действието на сегашния
Правилник за устройството и дейността на НИНКН. В случай, че са налице данни или друга
подходяща информация относно констатираните проблеми, предлагаме да бъдат включени
в изложението по този раздел.
Относно раздел 2 „Цели”:
Целите следва да бъдат формулирани така, че да съответстват на констатираните
проблеми. Във връзка с това, предлагаме текстът в този раздел да се ревизира и редактира.
Целта от втория булет може да бъде включена и обяснена още в раздел 1 при определяне на
проблемите, а информацията от третия булет може да бъде преместена в раздел 4 „Варианти
на действие”, тъй като съдържа решение за постигане на целта, а не е цел сама за себе си.
Обръщаме внимание, че сред целите е въведена информация за въвеждане на длъжност
„държавен експерт” в НИНКН, което не кореспондира с формулираните проблеми в
изготвената оценка.
Относно раздел 4 „Варианти на действие”:
Във Вариант 2 са описани само последствията, ако бъде реализиран и по никакъв
начин не става ясно в какво се изразяват предложенията. Предлагаме информацията да се
допълни с посочването на конкретните действия за оптимизиране на структурата на
НИНКН и синхронизирането на функциите на отделните звена.
Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието,

изводите

и
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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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