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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 № Т-03-00-194 от 4 май 2018 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма със 

следните препоръки:  

1. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:  

Предлагаме за яснота този раздел да започне с изброяване на проблемите (с булети 

или тирета) и след това да продължи с тяхното описание.  

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 на 

действие 2 „Приемане на предложенията“ да се допълни с информация относно конкретно 

предвидените предложения за промени в закона. Тази информация е необходима, за да се 

изясни, че предложените мерки съответстват в максимална степен на констатираните 

проблеми и на поставените цели. Доколкото е предвидено създаването ново специализирано 

звено в рамките на Министерството на туризма, предлагаме да бъде представен накратко 

подходът, по който ще бъдат определени функциите му, така че да не се допусне дублиране 

на функции със съществуващи звена. Предвид очакваното засилване на контрола и ако се 

предвиждат нови или се завишават съществуващи административни санкции, това също 

следва да бъде посочено в изложението относно Вариант 2, така че да ясно, че предвидените 

забрани и санкции ще бъдат определени пропорционално, в съответствие с обществения 

интерес и очакваните положителните резултати от тях не надвишават евентуалните 
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негативни ефекти. Относно създаването на нови регистри следва да се изясни, че са 

разгледани и варианти за създаването на регистрите на база съществуващи такива, както и 

че при създаването им ще бъдат осигурени достатъчни гаранции за законосъобразност на 

процедурите, включително предвидено ли е съгласуване с Държавна агенция „Електронно 

управление“. По отношение на предложеният нов регулаторен режим следва да се изясни 

спазени ли са изискванията на чл. 5 от Закона за ограничаване на административното 

регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, както и налице ли са 

алтернативни възможности за уредба на дейността на ски учителите и ски училищата. В 

случай че със законопроекта се предвиждат нови или ще е необходимо 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 8.1. „Административна тежест за физическите и 

юридическите лица“:  

Предлагаме за яснота в този раздел отново накратко да се опише в какво се изразява 

очакваното намаляване на административната тежест.  

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/ 
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