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I. Относно раздел 4 „Варианти на действие” 
Предпочитаният Вариант 2 трябва да се допълни с информация за предлаганите промени в 

Тарифата. Необходимо е да се опишат всички такси, които ще бъдат уредени, както и подходът, който 
ще бъде възприет за тяхното уреждане. Трябва да стане ясно дали таксите ще отпаднат или ще бъдат 
намалени. Следва да се опишат новите услуги, които ще бъдат включени в Тарифата, както и размерът 
на таксите при предоставянето им.  

II. Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия” 
Разделите трябва да се попълнят коректно, като се представят очакваните икономически, 

социални, екологични или други специфични въздействия върху основните групи заинтересовани и 
засегнати страни, следвайки насоките от стр. 28 - 37 на Ръководството за извършване на 
предварителна оценка на въздействието -(http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-
BG&categoryId=&Id=297&y=&m=&d=. Препоръчваме да се включи обосновка за очаквания 
положителен и отрицателен икономически ефект върху засегнатите страни по възможност в 
количествено и парично изражение. 

III. Относно раздел 8 
Липсват подраздели 8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица и 8.2. 

Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги? в 
изготвената оценка на въздействието. Важно е да се предостави информация по двете точки и поради 
факта, че при въвеждане на нови такси, се очаква административната тежест да се повиши за 
засегнатите страни.  

IV. Относно раздел 10 „Въздействие върху микро, малки и средни 
предприятия (МСП)” 
Необходимо е в този раздел да се включи информация за очакваното въздействие върху МСП по 

отношение на произлизащи от това финансови, административни или други задължения  

V. Относно раздел 12 „Обществени консултации” 
В раздела следва да се опишат планираните дейности по провеждане на обществени 

консултации, включително изпълнението на разпоредбите на чл. 26 от Закона за нормативните актове. 
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*   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/ 
 
 


