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СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ 

 

На основание чл. 30г от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува 

постъпилата с Ваш № 90-03-1175 от 22 октомври 2018 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”, 

приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г. със следните препоръки: 

Относно Раздел 1 „Дефиниране на проблема“: 

Предлагаме разделът да се допълни с информация относно необходимостта от 

прецизиране на текстове на чл. 22 от Тарифата, касаещи таксите за специално ползване на 

пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти. 

Относно Раздел 5 „Негативни въздействия“: 

Предлагаме описанието на Вариант 1 „Без намеса“ да се допълни с информация въз 

основа на която се очакват по-малко приходи в държавния бюджет. 

Относно Раздел 6 „Положителни въздействия“: 

Всяко описание следва да бъде включено към съответния вариант на действие. 

Относно Раздел 8.1 „Административната тежест за физическите и юридическите 

лица“: 

Идентифицираната административна тежест следва да се опише и остойности. 

Предлагаме да се използва Калкулатор на административна тежест, достъпен на адрес 

http://www.strategy.bg/Calculator/Calculator.aspx  

Относно Раздел 10 „10. Как въздейства актът върху микро- малките и средните 

предприятия (МСП)“: 

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н А  

М И Н И С Т Е Р С К И Я  С Ъ В Е Т  
 

http://www.strategy.bg/Calculator/Calculator.aspx


Въздействието върху МСП следва да се опише. Предлагаме да се използва МСП тест, 

достъпен на адрес https://www.mi.government.bg/bg/themes/msp-test-1283-343.html, както и да 

се следва чл. 29 от НОМИОВ. 

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/ 
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