Р ЕП УБ ЛИ К А БЪ Л Г А РИ Я

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
, провеждани в изпълнение на

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 № Т-03-00-200 от 28 май 2018 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проекта на Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и
поддръжка на елементите за вграждане, филтрация и помпите към плувните басейни,
прилежащи към местата за настаняване, със следните препоръки:
1. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:
Предлагаме изложението в този раздел да започне с посочване на проблемите и след
това да продължи с тяхното описание (напр. проблем може да бъде констатираната
неправилна техническа експлоатация и липсата на изисквания за поддръжка на елементите
на вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – прилежащи към места за
настаняване, липсата на ясни правила за работа и задължения за собствениците и лицата,
стопанисващи басейни, липсата на контрол и т.н.).
2. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:
При представянето на вариантите на действие в този раздел следва да бъдат описани
стъпките, които ще бъдат предприети при всеки един от вариантите и съответните очаквани
ефекти от тях. Във връзка с това и за пълнота предлагаме представянето на вариант за
действие 1 – без намеса да се допълни с информация относно актуалното положение,
съществуващите проблеми и очакваните последствия при избор на този вариант за действие,
така като са представени в раздел 1 на оценката.
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Предлагаме представянето на Вариант на действие 2 да се допълни с информация
относно съдържанието и структурата на новата наредба. Тази информация е необходима, за
да се изясни, че предложените мерки съответстват в максимална степен на констатираните
проблеми и на поставените цели. Следва да се изясни също, че при изготвяне на
предложенията ще бъдат спазени изискванията на чл. 5 от Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. В
случай че се предвиждат административни наказания, следва да се опише как е определен
размерът на санкциите и ще бъде ли защитен общественият интерес. В случай че с проекта
се предвижда да се въведат нови такси или да се променят съществуващи такси, следва да
се изясни дали тези такси ще бъдат определени в съответствие с изискванията на чл. 7а от
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол
върху стопанската дейност и т.н.
3. Относно раздел 5 „Негативни въздействия“ и раздел 6 „Положителни
въздействия“:
В тези два раздела следва да се разгледат негативните и положителните въздействия
върху всички или поне върху основните групи заинтересовани страни при всички варианти.
Доколкото се очаква повишаване на административната тежест за определени групи
заинтересовани страни, поради въвеждането на нова услуга, в този раздел следва да се
изясни, че очакваните положителни въздействия надвишават негативните ефекти от
промяната за всяка от заинтересованите страни.
4. Относно

раздел

8.1.

„Административна

тежест

за

физическите

и

юридическите лица“:
Предлагаме за яснота в този раздел отново накратко да се опише новата услуга и в
какво се изразява очакваното повишаване на административната тежест.
5. Относно раздел 12 „Обществени консултации“:
Предлагаме този раздел да се допълни с необходимата информация, обосноваваща
необходимостта от по-кратък срок за обществени консултации.
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.
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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/
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