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:

Наредба за осигуряване на здравословни Становище по ред:
и безопасни условия на труд при леене Дата:
на метали

В отговор на №:
Институция:

Диспозитив:

Съгласува с препоръки

Основание:

Чл. 30б, ал. 3, т. 2, б. “а”

I.

Частична
Единствено съгласуване
12.08.2020
03-00-436/10.08.2020 г.
Министерство на икономиката

от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация

Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема”

Предлагаме текстът от подраздел 1.1 бъде препратен към т.1, а в т. 1.1 и т. 1.2 да бъдат изложени
конкретните проблеми, свързани с прилагането на действащия „Правилник по техническа безопасност при
леене на метали“.
Препоръчваме да се добавят конкретни примери, статистика, (напр. данни за трудови злополуки)
или друга релевантна информация, свързана с осигуряването на безопасните условия на труд при леенето
на метали, за да се аргументира необходимостта от промени в сегашната уредба.
В този раздел трябва да се изяснят причините за създаването на нова нормативна уредба, без да се
разглежда възможността за актуализация на Правилника. Напомняме, че съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за
нормативни актове наредбата се издава за прилагане на разпоредби на нормативен акт от по-висока
степен, който не е посочен в така изготвената оценка на въздействието.
Предлагаме в т. 1.3 да се включат изводи от доклади, изследвания или анализи по изпълнение на
политиките и програмите, свързани със здравето и безопасните условия на труд в България.

II.

Относно раздел 2 „Цели”

Необходимо е към така изложените общи цели, да бъдат включени и оперативните цели,
определени с измерими стойности (на база от наличните статистически и аналитични данни), така че да е
възможно да се провери в бъдеще, дали са били постигнати или не. В тази връзка препоръчваме целите да
бъдат дефинирани съгласно Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието,
2019 г. http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=297&y=&m=&d=стр.22/24

III.

Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни”

В този раздел трябва да се включи броя на пряко засегнатите производствени предприятия за леене
на метали и да се посочи приблизителния брой на работещите в тях.

IV.

Относно раздел 4 „Варианти на действие”

Представянето на Вариант на действие 1 следва да се допълни с информация за настоящата уредба
по отношение на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при леене на
метали, а в описанието на Вариант на действие 2 да се опишат конкретните промени и изисквания по
отношение на работно оборудване, работните места, задълженията на работодатели и на работещи в
леярските производства, предпазните средства и др. Тази информация е необходима, за да се изясни, че
предложените мерки съответстват в максимална степен на констатираните проблеми от раздел 1 и на
поставените цели от раздел 2.
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От информацията в раздел 5 става ясно, че при неспазване на изискванията, инспекторите от ИА
„ГИТ“ ще налагат имуществени санкции на работодателите. С оглед на горното, в този раздел следва да се
включи информация за подхода, който ще бъде възприет при квалифициране на нарушенията и при
определяне на размера на санкциите.

V.

Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия”

Предлагаме разделите да се допълнят, като се посочат какви ще са конкретните въздействия върху
посочените в раздел 3 заинтересовани страни. Следва да се опишат качествено, количествено и/или в
парично изражение всички значителни потенциални икономически, социални, екологични или други
въздействия за всеки един от вариантите. Въздействията могат да се разгледат и по основни групи:
държавни органи, работодатели и работещи в леярните предприятия.
Препоръчваме при разглеждане на въздействията да се използват отново насоките от
Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието (стр. 27 - стр. 37).

VI.

Относно раздел 10 „Въздействие върху микро, малки и средни предприятия
(МСП)”

Маркирано е твърдението, че Актът засяга пряко МСП.
В тази връзка е необходимо в този раздел да се посочи конкретното въздействие върху МСП по
отношение на произлизащи от това финансови, административни или други задължения. Ако МПС са
засегнати в значителна степен, трябва да се извърши оценка и измерване на действителното въздействие,
съгласно точка 4.5 Специфични въздействия: оценка на въздействието върху МСП от Методиката за
предварителна оценка на въздействието на нормативни актове и програми, достъпна на Портала за
обществени консултации.
* 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 се съпоставят кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на въздействието и
кръгът от въпроси, засегнати от обхвата на нормативната намеса в проекта на 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.

ЗА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА” /П/
/АЛЕКО ДЖИЛДЖОВ/
/Съгласно заповед № Н – 958/30.07.2020 г./
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