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СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията” 

 

ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на Законопроект за 

изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка 

 

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. № 03-00-597/07.08.2018г. частичната предварителна оценка на 

въздействието на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската народна 

банка, със следните препоръки: 

Липсва дата на изготвянето на частичната предварителна оценка на въздействие. 

Относно раздел „Дефиниране на проблема” 

За по-голяма яснота, предлагаме в началото на раздела, проблемите да бъдат изброени 

с булети, което ще улесни дефинирането на ясни цели с измерим резултат. 

Относно раздел „Варианти на действия”  

Информацията във Вариант 2 „Без действие” следва да бъде допълнена, като се опишат 

негативните последствия, които ще възникнат, ако не се предприемат действия за решаването 

на дефинираните проблеми от раздел 1.  

Вариант 1 „Приемане на законопроект” е необходимо да бъде допълнен с информация, 

която да посочва конкретните промени в съответните членове на Закона. 

Относно раздели „Негативни въздействия” и „Положителни въздействия” 

 Следва да се обяснят въздействията върху идентифицираните в раздел 3 

заинтересовани страни. В двата раздела се разглеждат негативните и положителните 

въздействия на двата варианта за действие върху всички или поне върху основните групи 

заинтересовани страни. В случай че очакваните въздействия са сходни за различните групи 
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заинтересовани страни, 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. 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ     /П/ 

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА”  

 
        АЛЕКО ДЖИЛДЖОВ 

        /Съгласно Заповед № Н-595/16.07.2018 г. / 

 


