РЕП УБЛИ КА БЪ ЛГ АР ИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията“
ОТНОСНО: частична предварителна оценка на проекта на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност
На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация, дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува
постъпилата с Ваш изх. № 03-82 от 12.01.2018 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност със следните препоръки:
1. Обща бележка:
Към предварителната частична оценка на въздействието е приложен проектът на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Бихме искали да
обърнем внимание, че съгласно чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове
извършването на частична предварителна оценка на въздействието предхожда
изработването на всеки проект на закон, кодекс и подзаконов нормативен акт на
Министерския съвет. Извършването на оценка на въздействието на вече изготвен проект
на нормативен акт обезсмисля основните й цели, а именно избиране на най-ефективен и
ефикасен вариант за действие въз основа на оценяване на въздействията върху
заинтересованите страни и съответно след това пристъпване към неговото изпълнение.
2. Относно раздел 1. „Дефиниране на проблема“
Описаната в подраздел 1.1. информация, представяща конкретните процедури,
предвидени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), следва да
бъдат посочена в подраздел 1.2., в който се посочват проблемите в прилагането на
съществуващото законодателство. В подраздел 1.1. следва да се опишат затрудненията за
достъпа до българския пазар на труда, които възникват за гражданите от трети държави
като сезонни работници и по-точно негативните тенденции от липсата на ускорена
процедура за предоставяне на решение във връзка с издаване на разрешение за сезонен
работник за чужденец – гражданин на трета държава, както и проблемите, които се
наблюдават, когато сезонният работник продължава да работи при същия работодател
след изтичане на срока на регистрацията на сезонната заетост и всички останали проблеми
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и негативни тенденции, които възникват поради липсата на посочените в подраздел 1.1.
процедури.
При извършването на частична предварителна оценка на въздействието следва да
се използват конкретни данни и статистики, които са съществена част от дефинирането на
проблемите и обосновката на избрания вариант. Биха могли да се посочат подробни данни
за сезонните работници и различните случаи, които са свързани с посочените в оценката
процедури. Данните ще създадат реална представа за мащаба на предлаганите промени и
действия и дават възможност за остойностяване на ползите и разходите при различните
варианти на действие.
3. Относно раздел 2. „Цели“
Целите следва да бъдат допълнени, като се формулират по начин, насочен към
преодоляването на всички дефинирани проблеми. Би могла да се постави обща цел –
подобряване на достъпа до българския пазар на труда за гражданите от трети държави
като сезонни работници и специфични цели – уреждане на процедурите, свързани с
предоставяне на разрешение за сезонен работник на чужденец – гражданин на трета
държава, както и когато работникът продължава да работи при същия работодател след
изтичане на срока на регистрацията на сезонната заетост и уреждане на останалите
процедури.
4. Относно раздел 4. „Варианти на действие“
Информацията във Вариант 2 „Приемане на постановлението“ следва да се
допълни, като се посочат всички процедури, които се предлага да се въведат с
реализирането на този вариант. Тук следва да се опише подробно по какъв начин се
предлага да се уредят разглежданите в оценката процедури, а не само да е посочено, че ще
се регламентират. Подробното описание на предлаганите действия е от съществено
значение за определяне на въздействията върху заинтересованите страни и за избора на
вариант на действие.
5. Относно раздел 12. „Обществени консултации“
Следва да се посочи дали вече е проведена консултация със заинтересованите
страни чрез задаване на посочените въпроси и ако е била проведена, следва да се
представи кратко обобщение на получените становища.
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.
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/

