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СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията” 

 

ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на Проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 110 

от 03.06.2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет. 

 

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. № 03-00-341/ 30.05.2018 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Постановление № 110 от 03.06.2010 г. за създаване на Съвет за развитие при 

Министерския съвет, със следните препоръки: 

Липсва конкретният проблем, който би трябвало да се реши с изменението и 

допълнението на ПМС № 110 от 2010 г. Не са ясни аргументите, които обосновават тази 

нормативна промяна. Необходимо е да се поясни защо със съществуващата нормативна уредба 

Съветът не може да изпълнява своите нормативно определени функции и какви допълнителни 

функции се очаква да бъдат въведени. 

След като се изясни проблемът, необходимо е да се ревизират всички останали точки 

от формуляра, като се обвържат с целта.  

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.  
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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/ 

  


