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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 

Устройствения правилник на Изпълнителна 

агенция „Одит на средствата от Европейския 

съюз“ към министъра на финансите 

Становище по 

ред: 

Единствено съгласуване 

Дата:   
2 0 . 5 . 2 0 2 2  г .

X 0 4 . 0 1 - 1 7 7 / 2 0 . 0 5 . 2 0 2 2 г .

S i g n e d  b y :  I r i n a  M o n o v a  G e o r g i e v a  
В отговор на №:    03-00-417/16.05.2022 г. 

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 (УПМСНА) 

 

1. Обща бележка: Предлагаме обхватът на настоящата частична предварителна оценка на 

въздействието да се разшири и да се оцени и необходимостта от допълнителни промени и/или 

друг вид мерки, с оглед на възложените функции на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от 

Европейския съюз“ с Решение № 312 от 13 май 2022 г. на Министерския съвет за определяне на 

отговорните органи за управление на резерва за приспособяване във връзка с последиците от 

Брекзит. Събраната допълнително информация относно цитираното решение е необходимо да 

бъде включена в съответните раздели от оценка.  

2. Относно раздел 3 „Заинтересовани страни“: 

Предлагаме заинтересованите и засегнатите страни да се конкретизират допълнително 

като се посочат засегнатите структури, тяхната численост и да се поясни накратко в какво ще 

се изразяват промените за всяка структура. 

3. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията“: 

Предлагаме представянето на Вариант 2 по всеки от проблемите да се допълни с по-

подробна информация относно конкретните предложения за нормативни промени. Ако 

Вариант 2 съдържа и други мерки (различни от предложените нормативни промени и/или във 

връзка с тези промени), предлагаме при представянето на варианта да се посочи изрично има 

ли и други мерки (дейности), които да се опишат (както е направено в раздел 1 от оценката, 

включително: какви конкретни, специфични ангажименти и организационни дейности се 

предвиждат за заинтересованите и засегнатите страни, каква е готовността за изпълнение на 

промените, необходими ли са допълнителни средства, за какви цели, прогнозен размер на 

средствата, как ще бъдат осигурени и др.).  

В случай че за реализирането на Вариант 2 са необходими промени и в други нормативни 

актове и/или се изисква преценка на съответствието и приложимостта на проекта на акт с 

конкретни процедури, уредени в други нормативни актове, предлагаме това също да се посочи 
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и да се опише накратко. Тази информация е необходима, за да се изясни въз основа на каква 

информация са попълнени раздел 6.1., 6.2, 6.3. и 6.4. от оценката.  

*   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 кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на 

въздействието, се съпоставя с кръга от въпроси, засегнати в проекта на нормативен 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“ 
20.5.2022 г.

X  

Signed by: Nikolina Stoyanova Stoyanova            
      (НИКОЛИНА СТОЯНОВА) 

 

 

 

 

 

  


