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Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието  

 Приложете към формуляра допълнителни информация/документи 

Институция: Изпълнителна агенция 

„Одит на средствата от Европейския 

съюз“ към министъра на финансите 

Нормативен акт: Постановление на 

Министерския съвет за изменение на 

Устройствения правилник на 

Изпълнителна агенция „Одит на 

средствата от Европейския съюз“ към 

министъра на финансите 

За включване в оперативната 

програма на Министерския съвет за 

периода: 

май 2017 г.  

Дата: ...........2017 г.  

Контакт за въпроси: Радостин Ангелов, 

главен юрисконсулт, ИА ОСЕС 
Телефон: 02 9859 5211 

1. Дефиниране на проблема: Необходимост от изменение на Устройствения правилник 

на Изпълнителна агенция  „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на 

финансите. 

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

В резултат на извършен преглед на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция 

„Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите е установена 

необходимост от прецизиране на някои функции на изпълнителния директор на 

агенцията, с цел съответствие с действащите към момента приложими за дейността на 

агенцията регламенти и национални нормативни актове, както и необходимост от 

коригиране на грешка в наименованието на една от дирекциите в агенцията. 

Аргументите, които обосновават нормативната промяна са: 

- необходимост от прецизиране правомощията на изпълнителния директор на ИА ОСЕС 

в съответствие с действащи приложими за дейността на агенцията регламенти; 

- привеждане на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на 

средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите в съответствие с 

разпоредбите на Закона за администрацията и Устройствения правилник на 

Министерството на финансите, чрез промяна в разпоредба свързана с разглеждането на 

предложения и сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на 

държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или 

бездействия на служители в агенцията, с които се засягат държавни или обществени 

интереси, права или законни интереси на други лица, за което е отправена препоръка от 

Инспектората на Министерството на финансите; 

- коректно посочване на наименованието на дирекция от специализираната 

администрация в приложението към устройствения правилник на изпълнителната 

агенция.  

1.2. Опишете какви са проблемите в приложението на съществуващото 

законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на 

ново. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото 

законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови 

технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и 

др.) 

Налице е неточност при формулирането на функциите на изпълнителния директор на 
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Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на 

финансите в текста на чл. 8, ал. 1, т. 3 от устройствения правилник на агенцията. 

Необходимо е текстът относно представяне на министъра на финансите на стратегически 

и годишен одитен план на агенцията да бъде променен, като се предвиди ръководителят 

на Одитния орган да утвърждава стратегически и годишен одитен план на агенцията. 

Настоящата редакция не е формулирана прецизно с оглед изискванията на ЕК в 

Регламент (ЕО) № 1083/2006 г. и Регламент (ЕО) № 1303/2013г. за независимост на 

одитната дейност на Одитния орган, в съответствие с международно признатите одитни 

стандарти. 

В чл. 8, ал. 1, т. 7 от устройствения правилник на агенцията се налага прецезиране на 

съществуващия текст чрез замяната на цитирания Регламент (ЕО) № 1083/2006 г. на 

Съвета на ЕК, приложим за програмен период 2007 – 2013г., с израза „приложимите 

регламенти“. Настоящата редакция на текста е неточна, тъй като Одитният орган 

изпраща на Европейската комисия и други документи, съгласно изискванията на 

приложимите за дейността на ИА ОСЕС регламенти – по-точно: Регламент (ЕО) № 

1828/2006 г. и Регламент (ЕО) № 498/2007 г., отнасящи се за програмен период 2007 – 

2013г., и Регламент (ЕО) № 1303/2013 г. и Регламент (ЕО) № 480/2014 г. и др., касаещи 

програмен период 2014 – 2020г. 

Настоящата уредба на чл. 31, ал.5 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция 

„Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите не 

кореспондира на разпоредбите на Закона за администрацията и Устройствения 

правилник на Министерството на финансите. Съгласно последните два нормативни акта, 

в правомощията на Инспектората е извършването на проверка на сигналите срещу 

незаконни или неправилни действия или бездействия на служителите от министерството 

и от административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители 

с бюджет по бюджета на Министерството на финансите (чл. 46, ал. 4, т. 6 от Закона за 

администрацията, във връзка с чл. 11, ал. 5, т. 4 от Устройствения правилник на 

Министерството на финансите). При сега действащата норма на чл. чл. 31, ал.5 от 

Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския 

съюз“ към министъра на финансите, изпълнителният директор има правомощието със 

заповед да определя комисия за разглеждане на всеки конкретен сигнал, което съгласно 

цитираните нормативни актове попада в обхвата на компетентността на Инспектората на 

Министерството на финансите.  

Необходимо е да се коригира съществуващата неточност в изписването на 

наименованието на дирекция от специализираната администрация в приложението към 

Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския 

съюз“ към министъра на финансите. 

 1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за 

изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 

 Не са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението 

на политиката. 

2. Цели:   

(Посочете  целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и измерим 

начин и график (ако е приложимо) за тяхното постигане. Съответстват ли целите на 

действащата стратегическа рамка?) 

Целта на нормативната промяна е: 1. прецизиране правомощията на изпълнителния 

директор на агенцията и съобразяване на функциите му с всички действащи приложими 

за дейността на агенцията регламенти и национални нормативни актове; 2. отстраняване 



3 

 

на неточност в изписването на наименованието на дирекция от специализираната 

администрация в приложението към устройствения правилник на агенцията.   

3. Идентифициране  на  заинтересованите  страни:   

(Посочете  всички  потенциални  засегнати  и заинтересовани страни, върху които 

предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес  в  дадена  

област/всички  предприемачи,  неправителствени  организации, граждани/техни 

представители, държавни органи, др.) 

Преки заинтересовани страни: Изпълнителна агенция „Одит на средствата от 

Европейския съюз“ към министъра на финансите. 

Косвени заинтересовани страни: 

Пряка заинтересована страна от приемането на предложението е Изпълнителна агенция 

„Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите. Актът ще 

окаже влияние върху нейната дейност. Няма косвено заинтересовани страни от 

приемането на акта или такива, върху които ще се окаже косвено въздействие. 

 

4. Варианти на действие:  

(Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително и варианта „без действие“.) 

Постановлението на Министерския съвет за изменение  на Устройствения правилник на 

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на 

финансите не съдържа разпоредби, свързани с регулаторни режими по отношение на 

стопанските субекти.  

Вариант за действие 1 „Без намеса“.  

При този вариант ще продължи да се наблюдава: 

 липса на синхронизиране на формулировката на някои от функциите на 

изпълнителния директор на ИА ОСЕС с действащите регламенти и национално 

законодателство; 

 наличие на грешка в наименованието на дирекция от специализираната 

администрация в приложението  към устройствения правилник на агенцията. 

 

Вариант за действие 2 „Приемане на постановлението“. 

Приемането на този вариант ще доведе до:  

 синхронизиране на формулировката на някои от функциите на изпълнителния 

директор на ИА ОСЕС с действащите регламенти и национално законодателство; 

 коректно и пълно регламентиране на функциите на изпълнителния директор на 

ИА ОСЕС; 

 точно посочване на наименованието на дирекция от специализираната 

администрация в приложението към устройствения правилник на агенцията. 

 5. Негативни въздействия: 

(Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за 

всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за 

идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на 
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действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат 

второстепенни, и кои да са значителни.) 

      Вариант за действие 1 „Без намеса“. 

       Икономически негативни въздействия:  

Няма значителни потенциални икономически въздействия. 

       Социални негативни въздействия: 

Няма значителни потенциални социални въздействия. 

 

        Екологични негативни въздействия:  

Проектът няма отношение към екологията. 

 

      Вариант за действие 2 „Приемане на постановлението“.  

      Икономически негативни въздействия: 

      Приемането на постановлението няма да доведе до икономически негативни 

въздействия. 

      Социални негативни въздействия:   

Приемането на постановлението няма да доведе до социални негативни въздействия. 

Екологични негативни въздействия: проектът няма отношение към екологията.  

6. Положителни въздействия:  

(Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните 

заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на 

действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.) 

          Вариант за действие 1 „Без намеса“ 

При този вариант не са идентифицирани положителни въздействия. 

          Вариант за действие 2 „Приемане на постановлението“.  

          Икономически положителни въздействия:  

Приемането на постановлението няма да има икономически ефекти. 

       Социални положителни въздействия:  

Прецизирането на правомощията на изпълнителния директор на ИА ОСЕС в 

съответствие с действащото европейско и национално законодателство ще има 

положително въздействие върху работата на администрацията на агенцията и Одитния 

орган като цяло. 

Екологични положителни въздействия:  

Проектът на постановление няма отношение към екологията. 

7. Потенциални   рискове:    

(Посочете   възможните   рискове   от   приемането   на   нормативната промяна, 

включително възникване на съдебни спорове.) 
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Не са идентифицирани възможни рискове от приемането на постановлението, 

включително възникване на съдебни спорове. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

☐  Ще се повиши 

☐  Ще се намали 

х Няма ефект 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими 

и услуги? 

Не се създадат нови регулаторни режими. 

9. Създават ли се нови регистри? 

Ако отговорът е „да“. Посочете колко и кои са те… 

Не се създават нови регистри. 

10. Как въздейства акта върху микро, малки и средни предприятия (МСП): 

☐  Актът засяга пряко МСП 

☐   Актът не засяга МСП 

х Няма ефект 

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли  цялостна оценка на въздействието: 

☐  Да 

х  Не 

12. Обществени консултации:  

(Обобщете най-важните въпроси за  консултации в случай на извършване на цялостна 

ОВ или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове; 

посочете  индикативен  график  за  тяхното  провеждането  и  видовете  

консултационни процедури.) 

Проектът на постановление  е съгласуван с МФ. Освен това проектът ще се публикува за 

обществена консултация на Портала за обществени консултации 

(http://www.strategy.bg/PublicConsultations) съгласно чл. 26 от Закона за нормативните 

актове, както и на интеренет страниците на Министерството на финансите 

(www.minfin.bg) и на ИА ОСЕС.  Срокът за обществената консултация ще е 30 дни, от 

22.03.2017 г. до 20.04.2017 г. вкл. 

  

 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на ЕС.  

☐  Да 

х Не 

(Моля, посочете изискванията на правото на ЕС, включително информацията по т. 8.1 

и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво ЕС и я приложете (или връзка 

към източник).) 

 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директор на дирекцията, отговорна за 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2357
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изработването на проекта на нормативен акт: 

Име и длъжност: Недялка Георгиева, директор на дирекция „ФСАД“ 

Дата: 07.03.2017 г. 

Подпис: 

 


