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СТАНОВИЩЕ 

 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ 

 

На основание чл. 30г от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува 

постъпилата с Ваш № 03-00-448-16878 от 28 септември 2018 г. частична предварителна 

оценка на въздействието на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на 

Устройствен правилник на Българския институт по метрология със следните препоръки: 

Относно Раздел 1 „Дефиниране на проблема“ 

1. Допълнете т. 1.1 „Кратко опишете проблема и причините…“ с информация за 

всички несъответствия между текущия УП на БИМ и законодателството; 

2. Допълнете т. 1.2 „Опишете какви са проблемите в прилагането…“ с информация за 

конкретни проблеми при работата на БИМ (напр. процедури, функции, срокове). 

Относно Раздел 4 „ Варианти на действие“ 

1. Допълнете описанието на Вариант 2 „Приемане на нов УП на БИМ“ с конкретна 

информация за предложените промени (напр. как ще се премахне дублирането на 

функции; как ще се подобри координацията и ръководството; какви промени в 

числеността са предлагат и т.н.) 

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.  

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н А  

М И Н И С Т Е Р С К И Я  С Ъ В Е Т  
 



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/ 


