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I. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема” 
Предлагаме текстът от подточка 1.1 да намери място в точка 1, а в подточките 1.1, 1.2 и 1.3 

проблемите да бъдат допълнително разяснени, като се включат аргументи, факти, примери или друга 

релевантна информация. Следва да станат ясни причините, които са довели до появата на 

административни бариери пред новите фирми, защо има нарушаване на принципите на пазарната 

икономика, какви са ограниченията за крайните потребители, какви са трудностите, свързани със 

събираемостта на данъци и митнически задължения и т.н. Предлагаме да включат проблемите, които 

са били идентифицирани в хода на обществените консултации, за да се обоснове необходимостта от 

предприемане на действия за решаването им. 

II. Относно раздел 2 „Цели” 
Изброените пет цели, всъщност нямат типичния за целите характер, а по- скоро представляват 

конкретни предложения за вариант за действие. Тази информация може да намери място в раздел 4. 

III. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни” 
Предлагаме да се посочи ориентировъчен брой на идентифицираните засегнати търговци, 

превозвачи и земеделски производители.  

IV. Относно раздел 4 „Варианти на действие” 
Предложеният Вариант за действие 2 включва описаните в раздел 3 цели, без да са ясни какви 

са конкретните предложения за промяна, които следва да бъдат уредени. Предлагаме да се опише 

подробно по какъв начин ще се постигне балансираното и ефективно регулиране на сектора, как ще 

бъде подобрен контрола и събираемостта на данъчни и митнически задължения, какви ще са 

конкретните мерки за намаляване на сивия сектор в бранша и др. 

V. Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия” 
Предлагаме да се допълнят разделите, като се посочат какви ще са конкретните потенциални 

икономически въздействия върху търговците, превозвачите и земеделските производители.  

 

Становище на  
администрацията на Министерския съвет 
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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. 

 

ЗА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА”      /П/ 

                                          /АЛЕКО ДЖИЛДЖОВ/ 
                                                                                                                  (заповед № Н-1137/ 12.08.2019 г.) 

 


