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, провеждани в изпълнение на  

 
 
 

СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ 

 

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. № 03-00-493 от 25 юни 2018 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа със следните 

препоръки:  

1. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:  

Предлагаме в т.1.1. да бъде включена информация, която да представи проблемите и 

техния мащаб (напр. размер на извършени разходи за доставка и съхранение на 

специализираната хартия, разходи, свързани с водене на регистъра, наличие на 

допълнителна административна тежест, забавени процедури и т.н.).  

2. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“:  

Предлагаме да се обмисли възможността за разширяване на кръга от заинтересовани 

страни и включването в него на държавните органи, издатели на ценни книжа, 

специализираните печатници, производителите и доставчиците на специализирана хартия, 

както и лицата, ползващи информацията от регистъра.  

3. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:  

При представянето на вариантите на действие в този раздел следва да бъдат описани 

стъпките, които ще бъдат предприети при всеки един от вариантите и съответните очаквани 

ефекти от тях. Във връзка с това и за пълнота предлагаме представянето на Вариант 2 да се 

допълни с информация относно конкретните предложения за промени. Тази информация е 

необходима, за да се изясни, че предложените мерки съответстват в максимална степен на 
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констатираните проблеми и на поставените цели и че след приемането на промените, ще е 

налице оптимизация на дейностите, свързани с отпечатването на ценни книжа, както и че 

данните от регистъра ще се използват по-ефективно и законосъобразно.  

4. Относно раздел 5 „Негативни въздействия“ и раздел 6 „Положителни 

въздействия“:  

В тези два раздела следва да се разгледат негативните и положителните въздействия 

върху всички или поне върху основните групи заинтересовани страни при всички варианти. 

Във връзка с това предлагаме след определяне на кръга от заинтересовани страни 

очакваните въздействия да се разгледат и по групи заинтересовани страни. В случай че 

очакваните въздействия са сходни за различните групи заинтересовани страни в различните 

варианти, това следва да се посочи в изложението, за да е ясно, че въздействията са 

представени общо за всички заинтересовани страни.  

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. 
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