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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. № 03-00-399 от 24 април 2019 г. частична предварителна оценка 

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

допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия 

със следните препоръки:  

1. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:  

Предлагаме проблемът да се дефинира като несъответствие на действащата 

нормативна уредба с промените в акцизното законодателство, които влизат в сила от 20 май 

2019 г. В случай че са налице и други констатирани проблеми относно административната 

тежест, ефективността на процедурите и т.н., те също следва да бъдат посочени.   

Изложението в т.1.2. е необходимо да се допълни с описание на актуалното състояние 

на уредбата, в какво се изразява констатираното несъответствие, което следва да бъде 

отстранено в кратки срокове, какви са несъвършенствата в процедурите и наличието на 

допълнителна административна тежест, както и да се посочат аргументи в подкрепа на 

извода, че проблемът не може да бъде решен в рамките на действащото законодателство.  
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2. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“: 

След допълване на информацията в раздел 1 от оценката ще може да се прецени дали 

е необходимо допълване на кръга от заинтересовани страни. Предлагаме да се обмисли 

възможността като заинтересована страна да се включат търговците и  потребителите на 

тютюневи изделия, както и организации с дейност в сферата на здравеопазването.  

3. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:  

При представянето на вариантите първо следва да бъде разгледан Вариант 0 „Без 

действие“ и след това останалите възможни варианти. Във връзка с това предлагаме Вариант 

2 да стане Вариант 0 и да се разгледа преди Вариант 1 в този раздел, както и в останалите 

раздели от оценката, където се разглеждат вариантите на действие.   

Предлагаме представянето на Вариант 0 „Без действие“ да се допълни с 

необходимата информация, обосноваваща извода, че при приемането на този вариант на 

действие няма да бъде намалена административната тежест за бизнеса, както и че липсата 

на актуална правна уредба ще доведе до затруднения в дейността на икономическите 

оператори.  

Предлагаме описанието на Вариант 1 да се допълни с информация относно 

необходимите конкретни промени в уредбата и представяне на подхода, който следва да 

бъде възприет, за да се постигне опростяване на процедурата по предоставяне на 

административна услуга, как ще бъдат уредени условията, при които следва да бъде 

издадено решение за прекратяване на производство, инициирано по подадено уведомление 

за регистриране на цена на тютюневи изделия, как следва да се актуализират разпоредбите 

във връзка с направените структурни промени в Агенция „Митници“ и т.н. 

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

въздействия“:  

След изясняване на кръга от заинтересовани страни предлагаме въздействията да се 

разгледат и по групи заинтересовани страни.  
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  5. Относно раздел 8.1. „Административната тежест за физическите и 

юридическите лица“ и раздел 8.2. „Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат 

ли се съществуващи режими и услуги?“: 

 Предлагаме, след допълване на информацията в раздел 4 от оценката, в тези два 

раздела отново да се опише накратко в какво се изразяват предложените промени 

(включително относно административната тежест) и защо с промените не се засягат режими 

и услуги.  

6. Относно раздел 10 „Как въздейства актът върху микро, малките и средните 

предприятия (МСП)?“: 

Доколкото е посочено, че предложеният проект на акт не засяга МСП, предлагаме в 

този раздел да се изясни до каква степен МСП ще бъдат засегнати от промените и защо не 

се очакват преки ефекти за МСП при приемането на акта. 

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/ 

 


