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СТАНОВИЩЕ 

 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ 

 

ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проекта на  

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за 

прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени 

недвижими имоти, приета с Постановление № 95 на Министерския съвет от 2007 г. 

 

На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува 

постъпилата с Ваш № 03-00-522 от 30.05.2017 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на 

собствеността върху одържавени недвижими имоти със следните препоръки: 

 

1. Относно раздел „Дата“ 

Посочва се датата на извършване на оценката на въздействието. 

2. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“ 

Проблемът в началото на раздела е дефиниран конкретно и ясно. В подраздел 1.1. е 

посочено какви са предложените изменения и допълнения в изготвения проект на 

нормативния акт. Следва да се има предвид, 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. Необходимо е информацията в този подраздел да се преформулира, 

като се опише дефинирания проблем, както и причините за възникването му, какви са 

обстоятелствата, довели до наличието на този проблем и защо се налага извършването на 

предлаганите промени. 

В подраздел 1.2. е посочено, че с проекта на постановление не се предлага ново 

законодателство или изменение на съществуващото. Извършена е предварителна частична 

оценка на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение 

и допълнение на Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на 

собствеността върху одържавени държавни имоти и съответно е ясно, че се предлага 

изменение и допълнение на съществуващата нормативна уредба, което следва да се посочи 
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коректно. В този подраздел следва да се посочат конкретните проблеми в действащата 

нормативна рамка, заради които се наблюдава наличието на дефинирания в раздел 1 

проблем. 

3. Относно раздел 4 „Варианти на действия“  

В описанието на вариант „Приемане на постановлението“ задължително следва да се 

посочат и конкретните действия, които се предлага да бъдат предприети при евентуалното 

реализиране на този вариант, тъй като тази информация е от съществено значение при 

извършването на оценка на въздействието. При този вариант са описани само последствията 

от предприемането на действията и по никакъв начин не става ясно в какво се изразяват 

предложенията. 

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 
 

 

 


