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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. № 03-00-73 от 21 януари 2019 г. частична предварителна оценка 

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

допълнение на нормативни актове на Министерския съвет със следните препоръки:  

1. В полето „Дата“ е необходимо да се посочи датата на изготвяне на оценката. 

2. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:  

Предлагаме представянето на Вариант 1 да бъде допълнено с преглед на конкретните 

предложения за нормативни промени, като вариант за решаване на проблемите. Предвид 

обстоятелството, че се предлагат изменения в устройствените правилници на 

Министерството на финансите и на Министерството на икономиката, които включват и 

промени в щатната численост, представянето на Вариант 1 е необходимо да съдържа 

съответната информация относно актуалното състояние, численост и административен 

капацитет на звената, пряко засегнати от промените, предлаганата нова щатна численост и 

функции на тези звена, както и анализ на очакваните ефекти от промените за всички 

заинтересовани страни. 
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Изложението в този раздел е необходимо да завърши с изводи относно 

приложимостта на разгледаните варианти, както и да се посочи кой е препоръчителният 

вариант за действие. 

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

въздействия“:  

Предлагаме изложението в раздел 5 и раздел 6 да се допълни с информация относно 

очакваните негативни и положителни въздействия и по групи заинтересовани страни. 

4. Относно раздел 8.2. „Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се 

съществуващи режими и услуги?“: 

Предлагаме за яснота в този раздел да се опише отново накратко как ще бъдат 

засегнати от промените съществуващи режими и услуги.   

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/ 
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