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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  

Проект на Постановление на Министерския 
съвет за приемане на Наредба за условията и 
реда за създаване, поддържане и ползване на 
информационните системи на кадастъра и на 
имотния регистър и за обмена на данни между 
тях и други специализирани информационни 
системи 
 

Становище по ред: Единствено съгласуване 
Дата:   15.05.2020 
В отговор на №:    № 92-20-68/11.05.2020г.  

Институция: Министерство на 
правосъдието  

 

Диспозитив: Съгласува с препоръки 

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

     
               І. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:   

            Предлагаме в т.1.1. и т.1.2. да се представи по-подробно актуалното състояние в контекста на 
действащата уредба и на необходимостта от предприемане на конкретни мерки за изпълнение на 
поставените стратегически и оперативни цели. Представянето на актуалното състояние може да 
включва описание на регистрите и на начините за взаимодействие и обмен на данни между 
информационните системи на кадастъра и имотния регистър, информация за степента на 
интегрираност и оперативна съвместимост на системите, преглед на възможностите за предоставяне 
на вътрешни административни услуги и достъпа до тях, описание на предоставяните 
административни услуги за гражданите и бизнеса с данни за тяхното качество и ефективност, 
констатирана необоснована административна тежест, която следва да отпадне и др. 

               ІІ. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“:  

               Предлагаме в кръга на заинтересованите страни да се включи и Държавна агенция 
„Електронно управление”. 

               ІІІ. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:  

               Представянето на Вариант 1 предлагаме да се допълни с описание на структурата и предмета 
на нова наредба, както и да се даде по-подробна информация относно същността на конкретните 
предложения за уредба (например: да се опишат какви ще бъдат изискванията при създаването на 
информационните системи на кадастъра и имотния регистър, как ще се постигне съответната 
координация на процесите и ще се осигури функционирането на вече създадените информационни 
системи и тяхното поддържане в трите основни компонента – администриране на процесите по 
експлоатация и поддържането на самите системи, поддържане на данните в актуален и достоверен 
вид, техническо поддържане на системите и на включените в тях компоненти, как ще бъде уреден 
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достъпът и използването на информационните системи и обмена на данни с други информационни 
системи, как ще се създадат предпоставки за разширяване на набора на предоставяните електронни 
услуги и др.).   

     IV. Относно раздел 5 „Негативни въздействия“ и раздел 6 „Положителни 
въздействия“:  

              Предлагаме в тези два раздела ефектите да се разгледат и по групи заинтересовани страни. 

     V. Относно раздел 8.2. „Създават ли се нови регулаторни режими? 
Засягат ли се съществуващи режими и услуги?” и раздел 9 „Създават ли се 
нови регистри?“:  

             Предлагаме в раздел 8.2. да се даде обобщена информация относно същността и целите на 
новата уредба и как тази уредба ще повлияе на съществуващите режими и услуги, а в раздел 9 
предлагаме да се посочат очакваните ефекти от промените по отношение на действащите регистри.  

 

 

*   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. 

 

  ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
                 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА”         /П/ 
   

                                 /КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 
     

 

 


