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, провеждани в изпълнение на  

СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ 

 

На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува 

постъпилата с Ваш № 99-00-6-803 от 16 юли 2018 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното 

развитие със следните препоръки:   

1. В полето „Дата“ е необходимо да се посочи датата на изготвяне на оценката, а в 

полето „За включване в законодателната/оперативната програма на Министерския съвет за 

периода“ следва да се посочи ориентировъчен период за внасяне на проекта на акт за 

разглеждане от Министерския съвет.  

2. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:  

Предлагаме изложението в този раздел да започне с изброяване на проблемите (напр. 

недостатъчно ефективна политика за регионално развитие, голям брой стратегически 

документи, неясен и неефективен механизъм за контрол и оценка на изпълнението на 

стратегическите документи за регионално и пространствено развитие, наличие на 

допълнителна административна тежест при събирането и обработването на информация за 

целите на регионалното и пространствено развитие, задълбочаване на междурегионалните 

и вътрешнорегионалните различия, наличие на големи диспропорции в развитието и 

изоставането на българските райони по ключови социално-икономически показатели в 

сравнение с останалите страни в ЕС и т.н.) и след това да продължи с тяхното описание.  

След посочване на конкретните проблеми в т.1.2 при описанието им предлагаме да се 

представи статистическа информация и данни от анализа, извършен в края на 2017 г. и 

началото на 2018 г., относно проблемите и възможностите за решаването им чрез промени 

в закона. За яснота тук следва да се опишат всички негативни тенденции (в демографски, 

икономически, социален и т.н. аспект), които се наблюдават при действащата уредба (напр. 
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при актуалния териториален обхват на районите от ниво 2 и при наличието на различни и 

много на брой стратегически документи, чието отчитане и контрол са затруднени). В 

изложението по т.1.2 следва да се посочат и конкретните стратегически документи, за които 

е налице необходимост от систематизиране, подобряване на контрола и отчитане и т.н.  

В т.1.3 предлагаме да се посочат накратко изводите от извършената през 2012 г. оценка 

на въздействието на Закона за регионалното развитие и на Правилника за прилагане на 

Закона за регионалното развитие, както и до каква степен те са актуални и приложими към 

настоящия момент и за периода след 2020 г.  

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

Предлагаме да се посочи брой на заинтересованите страни по групи, където това е 

възможно.  

4. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:  

При представянето на вариантите на действие в този раздел следва да бъдат описани 

стъпките, които ще бъдат предприети при всеки един от вариантите и съответните очаквани 

ефекти от тях. Във връзка с това предлагаме представянето на Вариант 2 да се допълни с 

информация относно конкретните предложения за промени в закона. Тази информация е 

необходима, за да се изясни, че предложените промени съответстват в максимална степен 

на констатираните проблеми и на поставените цели. Тук следва да се изясни и подходът, 

който ще бъде използван при определяне на териториалния обхват на новите райони от ниво 

2, както и кои са конкретните стратегически документи, които ще бъдат систематизирани. 

В случай че се предвиждат промени и в други закони, това следва да се посочи, както и да 

се направи анализ на очакваните ефекти от промените (икономически, социални, 

демографски и т.н.), включително предвижда ли се въвеждането на нови режими и услуги, 

създаването на нови регистри, както и каква е готовността на компетентните органи за 

изпълнение на закона. В изложението следва да се посочи и вариантът за действие, който се 

предлага да бъде избран. 

Предлагаме за пълнота в този раздел да бъде разгледан и Вариант 3, който да включва 

законодателни и организационни мерки за решаване на проблемите.  

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

въздействия“:  

В тези два раздела следва да се разгледат негативните и положителните въздействия  

и по групи заинтересовани страни при всички варианти. В случай че очакваните въздействия 

са сходни за различните групи заинтересовани страни в различните варианти, това следва 
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да се посочи в изложението, за да е ясно, че въздействията са представени общо за всички 

заинтересовани страни.  

6. Относно раздел 10 „Как въздейства актът върху микро, малките и средните 

предприятия (МСП)?“ :  

В този раздел предлагаме да се допълни информация относно очакваните ефекти от 

промените върху микро, малките и средните предприятия, на база изложените в другите 

раздели аргументи в подкрепа на варианта с нормативна намеса и очаквания от него ефект 

и върху МСП. 

 7. Относно раздел 13 „Приемането на нормативния акт произтича ли от правото 

на Европейския съюз“:  

 Предлагаме в този раздел да се даде кратка информация относно съответствието на 

предлаганите промени с правото на ЕС (напр. с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския 

парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици 

за статистически цели (NUTS), Регламент (ЕО) № 176/2008 на Европейския парламент и на 

Съвета за изменение на приложенията на Регламент № 1059/2003, допълващ 

класификацията с новоприетите държави членки и т.н.) и до каква степен промените 

произтичат от тях.  

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.  

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-595/ 16.07.2018 г.) 


