
• ~ а.

РЕПУдJIиКА БЬЛГАРИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЬВЕТ

~2019 г.

.. •4’Г~:’ .

. — •‘‘l—’•,’,~~’.,~~.

. ::

До
Г-ЖА ТЕОДОРА РаБАРСКА
С.д. ГЛАВЕН CEKPETAP HA
АГЫЩHЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛHРАНЕ

На Barn fax. Nё 03-00-3112.02.2019 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РИБАРСКА,

Прияожено Ви изпращам сталовището на дирекция «Модернизация на

администрацият&’ отнесло съгпасувалето на частичната предварителла оценка на

въздсйствието на проекта на Постановдеиие на Министерския сьвет за изменение и

допълнение на Устройствения правилиик на Агенцията за ядрено регулираяе.

Съгласуваiiето се ииршва на основание чл. ЗОг. от Устройствения правилляк на

Милистерския сьвет и на неговата администрация.

Приложение: становище на дирекция «Модернизация на администрацията”

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
НА 1’ЛHШСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
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РЕПУБJХИКА БЬЛГАРИЯ
АдМИНВСТРАЦИЯ НА -

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ..

СТАНОВИЩЕ

на дирекция «Модернизация на адz’ошистрацията”

На основание чп. 306, ал. З от Устройетвелия правилник на Мывисирскыя сьвет и на

неговата администрация дирекция ,,Модернизация на адмикистрацията~’ с’ы’ласува

nостъпилата с Ваш ию’. ?4~ 03-00-3 от 12 февруари 2019 г. частичяа предварителна оценка

на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвст за изменение и

доп’ьлнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулираке (АЯР) сьс

следните лрепоръки:

1. Относно раздел 1 «дефиниране на проблема”;

Предлагаю пробле~»гьт да се формулира като констатирана неефективност на работата

на част от специализираяите дирекции в АЯР. В тТl. и т’1.2. следва да бьде изяснено в

какао се изразява тази неефективност (с представяне на конкретни примери от дейяосиа на

звената или друга подходяща информация), както и да се анализират причините за

възникване на проблема и какви са необходимите действия за рехааването му.

2. Отноено раздел З «Цдентпфициране па заинтересованите страни”:

След изясняваме на проблема в раздел 1 от оценката ще може да се прецени дали

служителите на АЯР са едннствената трупа заинтересоваии страни. Предлагаме да се

обмисли вьзможвоспа като заянтересовани страни да бьдат вюпочени и лицата, чиято

дейност е свьрзана и подлежи на дьржавно регулираке, вьв врьзка с безопасното използваяе

на ядрената енергия и йонизиращите льчения и на безопасното управление на

радяоактивните опiадъци и отработеното горяво.

З. Отноено раздел 4 ,,Варианти на действие”:

Предпагаме представянето на Вариант I да се доiплни с по-подробна информация

относно предвидените промелл в правилника и до каква степен приемапсто на тези промени
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ще доведе до оптимизираве на дейноспа на спецяализираяите дирекции в ЛЯР. В този

раздел следва да се посочи и кой е препорьчителыият вариант за действие, вьз основа на

анализите на разгледадите вариажти.

4. Отноено раздел 5 «Негативни вьздействия” и раздел б «ТТоложителни

ВъздейетВия”:

След изяснявале на заинтсресованиТе страна предлагаме вьздействията да се разгледат

за всяка отделна грут~а залятересовави страни.

Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологялта за извършваве на оценка на

вьздействисто, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна

оценка на вьздействието се вюпочват вьв финадсовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от

Устройствекая правилвик на Министсрскня съвет и на неговата администрация.

На основание чл. 306, an. 4 от Устройствения правилник на Министерския сьвет и на

неговата администрация е необходимо окончателната оценка ла вьздействието да бьде

съобразена с npenopbxune от стаповището.

На основание чп. 85, ал. 1 от Устройственля правилник на Министерская сьвет и на

неговата администрация е необходимо тона етановище да бьде публикуваяо заедно с

преработената оцеяка на въздействието и проекта на акт при обществените консултацаи,

провсждани в изпълнение на Закона за нормативните актове.
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