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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 координация по 

прилагането на ограничителните мерки 

на Европейския съюз 

Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата:   
X

 
В отговор на №:    03-00-969/07.11.2022 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) 

 

І. Относно раздел 1 „Проблем/проблеми за решаване“: 
Предлагаме при представянето на проблема да се включи допълнителна информация 

относно същността на ограничителните мерки на основание чл. 215 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз (например с посочване на техния обхват, възможни 

субекти, брой на съществуващите санкционни режими, ако е приложимо и др.). Предлагаме 

също да се опише по-подробно какво е актуалното положение на национално ниво, какви са 

последиците от запазване на това положение, както и какво е желаното положение и как ще 

бъде постигнато.  

Напомняме, че източниците на информация, които са използвани за извършване на 

оценката, е необходимо да се опишат в раздел 11 от оценката.  

ІІ. Относно раздел 2 „Цели“:  

Предлагаме да се формулират конкретни цели, съответстващи на констатирания проблем, 

които ще се постигнат чрез създаването на координационен механизъм за действията на 

националните органи по прилагането на ограничителните мерки, приети с актове на 

Европейския съюз. 

ІІІ. Относно раздел 3 „Заинтересовани страни“: 
Предлагаме за повече яснота двете големи групи заинтересовани страни да се разделят на 

подгрупи с посочване на брой в подгрупите и/или с изброяване на субектите, включени в 

дадена група (където е възможно и приложимо). Например може да се обособят подгрупи, 

формирани по сектори, по степен на засягане от санкционните режими и/или по друг подходящ 

начин, с посочване на съответен брой, може да се изброят органите по чл. 19 от Закона за 

администрацията и т.н.  

При определянето на отделните групи заинтересовани и засегнати страни и на органите с 

ангажименти в процесите предлагаме да се използват насоките от Ръководството за 

извършване на предварителна оценка на въздействието.  

ІV. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията“: 
При представянето на Вариант 2 предлагаме да се опише подробно съдържанието и 

предметът на уредба на предлагания проект на нормативен акт с включване на кратка 

информация за дейността на сходни структури и преценка на възможността за дублиране на 

функции. Предлагаме също изрично да се посочи ще бъдат ли необходими промени и в други 

нормативни актове, ще се наложи ли прилагането на допълнителни организационни мерки и 
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какви, от кои институции, ще се изискват ли допълнителни средства, как ще бъдат осигурени 

и др.  

 

 

*   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“ 

X

           
      (НИКОЛИНА СТОЯНОВА) 
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