
1 
 

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 

Постановление на Министерския съвет за 
изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на Изпълнителната агенция по 
горите 

Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата: 09.11.2021 

В отговор на №: 03-574/01.11.2021 г. 

Институция: 
Министерство на 
земеделието, храните и 
горите 

Диспозитив: Съгласува с препоръки 

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

I. Относно раздел 1 „Проблем/проблеми за решаване“: 
В раздела следва да фигурира единствено информация, отнасяща се до идентифицираните 

проблеми. Определянето на цели и описанието на предложения за постигането им следва да 
е част единствено от съответните раздели. 

С промените в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция по горите, приети с 
Постановление № 285 на Министерския съвет от 2019 г. функциите по изготвяне и обявяване 
на обществени поръчки, както и изготвянето на договори за учредяване на вещни права върху 
имоти в горски територии са прехвърлени на дирекция „Финанси и управление на 
собствеността“. Две години по-късно, чрез настоящата оценка на въздействието, се предлага 
посочените функции да бъдат върнати към дирекция „Правно-административни дейности“. В 
тази връзка посочете дали анализът е изготвен при съобразяване с Методологията за 
провеждане на функционален анализ в държавната администрация, която очертава редица 
други възможни проблеми, които водят до лошо управление: 

 Управленската структура – кои са длъжностите и служителите, които участват в процеса 
по вземане на решения, как са разпределени правата и отговорностите, налице ли е 
делегиране на правомощия; 

 Човешките ресурси – какъв е демографският профил, нивото на компетентност, 
съотношението между ръководните, експертните и техническите длъжности; 

 Финансовите ресурси – разпределение на бюджетните средства по програми и 
дейности; 

 Информационно-комуникационни и технологични ресурси; 

 Форми за работа със заинтересованите страни; 

 Комуникация – как служителите в системата или административната структура научават 
за минали и предстоящи събития, за взети решения, как протича формалното и 
неформално общуване; 

 Организационна култура – кои са разпространените ценности, убеждения, нагласи, по 
какъв начин функционират писаните и неписаните етични правила за поведение на 
служителите; 
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 Целеполагане – как протича процесът за изготвяне на годишните цели в дейността на 
администрацията и в работните планове на служителите; 

В допълнение, изложението на раздела следва да съдържа конкретни примери за 
трудности, свързани с: 

 организацията и подготовката на документацията, провеждането и успешното 
възлагане на обществените поръчки; 

 дейността по изготвяне на договорите за учредяване на вещни права за периода; 
II. Относно раздел 2 „Цели“: 
В раздел 1 са идентифицирани проблеми, свързани с: организацията и подготовката на 

документацията, провеждането и успешното възлагане на обществените поръчки; дейността 
по изготвяне на договорите за учредяване на вещни права за периода. В тази връзка в раздел 
2 следва да се поставят цели, които да разрешат проблемите. Посочените цели, свързани с: 
постигане на по-добра организация на работата; прецизиране и оптимизиране на функциите 
представляват средство за постигане на цели. 

III. Относно раздел 3 „Заинтересовани страни“: 
Предлагаме като заинтересована страна да бъдат включени юридическите лица, които 

биха проявили интерес към обявените от агенцията обществени поръчки. 

*   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. 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“ 

9.11.2021 г.

X  

Подписано от: Aleko Bisserov Djildjov  

        (АЛЕКО ДЖИЛДЖОВ) 

 

 


