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I. Обща бележка 
Следва да се посочи датата на изготвянето на частичната предварителна оценка на въздействие. 
Ако не се предвижда нормативният акт да бъде включен в оперативната програма на 

Министерския съвет, то в съответното поле да се уточни ориентировъчния период (напр. второто 
полугодие на 2019 г.), в който се предвижда проектът на нормативния акт да бъде внесен за 
разглеждане. 

II. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема” 
Предлагаме текстът от подточка 1.2 да бъде препратен към т.1, а подточките 1.1 и 1.2 да се 

допълнят и преработят, така че да не са смесени елементите на проблеми, цели и предлагани решения. 

III. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни” 
Предлагаме в този раздел да се включат компетентните органи по околната среда, изготвящи 

становищата за допустимост на инвестиционните проекти - МОСВ, РИОСВ, както и Министерството на 
икономиката - принципа̀л на Българската агенция за инвестиции. 

 

*   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. 
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Становище на  
администрацията на Министерския съвет 

Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове 

Проект на акт: 
Вид оценка:  Частична 

Правилник за прилагане на Закона за 
насърчаване на инвестициите Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата:   12.09.2019 

В отговор на №:    03-00-519/05.09.2019 г. 

Институция: Министерство на икономиката 

Диспозитив: Съгласува с препоръки 

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