
София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа: 02/ 940-29-99, факс: 02/ 981-81-70 

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 

 

Проект на Закон за изменение и допълнение 

на Закона за устройство на територията 
Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата:   
X

 
В отговор на №:    03-04-338/02.09.2022 г. 

Институция: 

Министерство на 

регионалното развитие и 

благоустройството 

 

Диспозитив: Съгласува с препоръки 

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

и на неговата администрация (УПМСНА) 

 

І. Относно раздел 1 „Проблем/проблеми за решаване“: 
Предлагаме при представянето на проблемите да се включат примери от практиката, 

налични статистически данни и/или друга подходяща информация, описваща същността и 

мащабите на проблемите.  

ІІ. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията“: 
При представянето на Вариант 2 по всеки от проблемите предлагаме да се опише 

предвидени ли са и други мерки и дейности за реализиране на варианта (заедно с предложените 

нормативни промени), какви са тези мерки, както и какви са ангажиментите за органите и 

структурите, участващи в процесите, изискват ли се допълнителни средства (за надграждане 

на системи, за персонал, за техническо обезпечаване и др.), как ще бъдат осигурени и т.н. В 

случай че реализирането на Вариант 2 засяга съществуващи услуги или дейността на регистри, 

предлагаме и това да се опише и/или да се посочи изрично, че предложените промени не засягат 

посочените дейности. В случай че са необходими промени и в други нормативни актове, 

предлагаме това също да се опише, както и да се разгледат ефектите от тези промени за 

заинтересованите и засегнати страни. Тази информация е необходима, за да е ясно въз основа 

на какви данни са попълнени раздели 6.2, 6.3, 6.4. от оценката. 

Източниците на информация, които са използвани за извършване на оценката, предлагаме 

да се опишат в раздел 11.  

 

 

*   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. 
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***   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“ 

X

           
      (ИСКРЕН ИВАНОВ) 

         /съгласно заповед № Н-889/12.08.2022 г./ 

         
 

 

 

 


