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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 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
ограничаване изменението на климата Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата:   30.05.2019 

В отговор на №:    03-00-332/30.05.2019 г. 

Институция: 
Министерство на 
икономиката 

 

 

 

 

Диспозитив: Съгласува с препоръки 

Основание: Чл. 30б, ал.3, т. 1  
от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация 

I. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:  

Предлагаме изложението на Вариант 2 да се допълни с информацията от раздел 1 за 

конкретните промени в нормативната уредба. 

II. Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия”: 

В тези раздели следва да се разгледат вероятните икономически, социални и 

екологични въздействия върху всички заинтересованите страни от раздел 3. 

III. Относно раздел 10 „Въздействие върху микро, малки и средни 

предприятия (МСП)”: 

В раздел 10 сте маркирали, че Актът засяга пряко МСП. Трябва да се посочи 

конкретното въздействие върху МСП по отношение на произлизащи от това финансови, 

административни или други задължения. Ако МПС са засегнати в значителна степен, трябва да 

се извърши оценка и измерване на действителното въздействие, съгласно точка 4.5 

Специфични въздействия: оценка на въздействието върху МСП от Методиката за 

предварителна оценка на въздействието на нормативни актове и програми, достъпна на 

Портала за обществени консултации. 

IV. 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 кръга от въпроси проблеми и решения, разгледани в 
оценката на въздействието и кръга от въпроси, засегнати 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 – 891 от 16.05.2019 г./ 

 


