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Институция: 
 
Министерство на туризма 
 

Диспозитив: Съгласува с препоръки 

Основание: Чл. 30б, ал.3, т. 2, б. „а“  
от Устройствения правилник на Министерския съвет и 
на неговата администрация 

І.   Относно раздел 1 „Проблем/проблеми за решаване“:   
       Видно от изложеното в оценката, идентифицирани са 4 проблема, които засягат управлението на 

туристическите райони и дейността на Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР). 

Във връзка с това и за яснота предлагаме в изложението в този раздел да се посочи изрично как тези 

проблеми се отразяват на ефективността и качеството на управлението и функционирането на ОУТР, 

какви са причините за възникване на всеки от проблемите, как е констатиран всеки един проблем и 

какви са/биха били последствията, в случай че не се предприемат действия за отстраняването им. 

Предлагаме накратко да се опише и какво е необходимо да се предприеме за преодоляване на 

проблемите, включително - какви са недостатъците в уредбата и какви евентуално нормативни 

промени са необходими, но без да се описват конкретните предложения за промени. Предлагаме 

също изложението в раздел 1 да се допълни със статистически данни и/или друга подходяща 

информация (изводи от тематични анализи и доклади, примери от съдебната и административна 

практика и др.), представящи същността и мащаба на проблемите. 

ІІ.  Относно раздел 2 „Цели“:  
     Предлагаме да се формулира една обща цел (по възможност с измерим качествено и/или 

количествено резултат), свързана с оптимизиране на функционирането на ОУТР, която се постига чрез 

реализиране на отделните цели, поставени за всеки от проблемите. Предлагаме целите относно 

проблем 1 и проблем 3 да се преформулират, така че да показват какво се очаква да се постигне чрез 

разписване на детайлна уредба по отношение на административния капацитет и по отношение на 

маршрутите за пешеходен туризъм.  

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

Предлагаме в представянето на Вариант 1 по всеки от проблемите да се разгледат и очакваните 

ефекти от варианта за заинтересованите страни и да се включат съответните изводи относно 

приложимостта на Вариант 1 за решаване на всеки от проблемите. При представянето на Вариант 2 за 

проблем 1 и проблем 2 предлагаме да се включат относимите общи изводи за приложимостта на 

варианта за решаване на проблемите. Предлагаме също представянето на Вариант 2 да се допълни с 

информация относно това какви конкретни нормативни промени са необходими да се предприемат за 

решаване на всеки проблем, какви организационни мерки ще са необходими и налице ли е готовност 
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за реализиране на варианта (ресурсна, кадрова, финансова и др.) по всеки от проблемите. В случай че 

с промените се въвеждат административни санкции, засягат се съществуващи режими и услуги или се 

създават нови режими и услуги, въвеждат се нови и/или се променят съществуващи такси – това също 

е необходимо да се опише, както и да се посочи очакват ли се и какви промени на административната 

тежест. В случай че са необходими промени и в други нормативни актове (например в Закона за 

сметната палата, Закона за държавната финансова инспекция и др.), това също следва да се посочи, 

както и да се разгледат ефектите и от тези промени по отношение на засегнатите и заинтересованите 

страни (и съответно - да се разшири кръгът на органите, ангажирани в процеса, като се включат 

Сметната палата, АДФИ и др.). При описанието на вариантите предлагаме да се посочи и какви са 

очакваните разходи и ще се изискват ли допълнителни средства за реализиране на всеки от вариантите 

по всеки от проблемите (и да се направи съответната препратка към приложение №1 към оценката).  

ІV. Относно информацията за препоръчителния вариант в раздел 6.1., 6.2., 6.3. 
и 6.4.:  
        Предлагаме в раздел 6.1. да се опише накратко каква е предвидената административна тежест при 

избора на Вариант 2, за да се обоснове защо не се очакват промени, а ако се очакват - в какво се 

изразяват промените в административната тежест при избора на препоръчителния вариант за 

действие за всеки от проблемите. В раздел 6.2. предлагаме да се опише каква е същността на 

промените, за да се изясни, че с тях не се засягат съществуващи режими и услуги. В раздел 6.3. 

предлагаме да се опише също накратко очаква ли се да бъде засегната и как дейността на 

съществуващи регистри при избора на препоръчителния вариант. В раздел 6.4. предлагаме да се 

опише как се очаква да бъде засегната дейността на МСП при избора на препоръчителния вариант.  

 

 

 

*   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. 
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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“ 
29.10.2021 г.

X  

Подписано от: Aleko Bisserov Djildjov            
   (АЛЕКО ДЖИЛДЖОВ) 

 

 


