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Становище на  
администрацията на Министерския съвет 

Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове 

Проект на акт: 
Вид оценка:  Частична  

Проект на Постановление на Министерския 
съвет за изменение и допълнение на 
нормативни актове на Министерския съвет 

Становище по ред: Единствено съгласуване 
Дата:   16.03.2020 
В отговор на №:    № 03-00-196/12.03.2020г.  

Институция: Министерство на 
финансите  

 

Диспозитив: Съгласува с препоръки 

Основание: Чл. 30б, ал. 3, т. 2, б. “а” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация 

     
               І. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:   

            Предлагаме в т.1.2. да се опишe по-подробно актуалното състояние и статут на служителите 
в дирекция „Съдебна защита“, както и в какво се изразява различният нормативен подход, 
използван по отношение на сходни длъжности в Министерството на правосъдието, 
Министерството на външните работи и др. Тази информация е необходима, за да се обоснове 
твърдението, че подходът е приложим и по отношение на служителите в дирекция „Съдебна 
защита“ в Министерството на финансите, без да поставя тези служители в привилегировано 
положение.  
 

               ІІ. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:  

               Представянето на Вариант 1 предлагаме да се допълни с описание на конкретните 
предложения за промени в посочените нормативни актове, както и да се направи преглед на 
съответствието на тези промени с изискванията на Закона за администрацията, Закона за 
държавния служител и актовете по прилагането им. За пълнота на изложението в този раздел е 
препоръчително да се използват и насоките от Ръководството за извършване на предварителна 
оценка на въздействието относно определяне на въздействията (и на по-значимите от тях) с 
отговор на примерните въпроси при идентифициране на въздействията (стр. 29 и сл.). 
               Представянето на вариантите е необходимо да завърши с посочване на препоръчителния 
вариант за действие.     
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     III. Относно раздел 10 „Как въздейства актът върху микро, малките и 
средните предприятия (МСП)?“:  

              Предлагаме в този раздел да се посочи накратко защо не се очакват ефекти върху МСП.               

  
 

*   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. 
 
** При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 
администрация се съпоставят кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на 
въздействието и кръгът от въпроси, засегнати от обхвата на нормативната намеса в проекта на акт. 
 
*** 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/ 
     

 

 


