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СТАНОВИЩЕ 

 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ 

 

На основание чл. 30г  от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува 

постъпилата с Ваш Изх. № 03-08-94 от 12 февруари, 2019 г. частична предварителна оценка 

на въздействието на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на 

Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването със следните препоръки: 

Относно Раздел 1 „Дефиниране на проблема“ 

Предлагаме описанието на предложените нови функции на звено „Вътрешен одит“ 

да се допълни с аргументиране на необходимостта от вменяване на одитни ангажименти, 

когато в съответната организация/юридическо лице има звено за вътрешен одит. 

По аналогия на идентифицираните слабости в разпределението на функциите  и 

числеността на другите описани в раздела звена, предлагаме да се аргументира 

необходимостта от промяна в числеността на следните дирекции: „Търговски дружества и 

собственост“, „Бюджет и финанси“, „Обществени поръчки“, „Правна“. 

Относно Раздел 2 „Цели“ 

Предлагаме да се посочат конкретните приоритети в областта на здравеопазването, 

залегнали в коалиционното споразумение на правителството, които се адресират с 

предложението за разработване на ПМС за приемане на УП на Министерството на 

здравеопазването. 

Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка 

на въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична 
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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. 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“  

         /П/ 

КРАСИМИР БОЖАНОВ 

 


