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СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ 

 

На основание чл. 30г от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува 

постъпилата с Ваш № 90-03-452 от 19 април 2019 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата със следните препоръки: 

Относно Раздел 1 „Дефиниране на проблема“ 

Предлагаме описанието на т.1.1. „Кратко опишете проблема…“ да се допълни като се 

добави следния текст: 

 „При услугите, свързани с специално ползване на пътищата, предоставяни от 

общинските администрации не се използват еднотипни образци на заявления, като 

общинските администрации имат възможността за одобряват различни образци - 

Наредба за специално ползване на пътищата не съдържа образци на заявления; 

 Заявленията/исканията съдържат множество ненужни и утежняващи предоставянето 

на услугите данни: данни за лични карти, описание на заверка на пълномощно, 

данни, налични в администрацията, както и въвеждат изискване за представяне на 

допълнителни документи от същата или друга администрация, непредвидени в 

нормативен акт (описани в отделна мярка в т.8). Изисква се попълване на значителен 

обем данни, които не са необходими за целите на производството и които не са 

предвидени в чл.29, ал.2 от АПК; 

 Под 20 % от образците на искания са налични в Регистъра на услугите, като не са 

налични и на страниците на всички общински администрации. При наличната на 

информационните страници на общините информация и образци на заявления, 

наименованията на услугите не са идентични и не са унифицирани с наименованията 
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на услугите в Регистъра на услугите. Необходимост от стандартизация се установява 

и относно срокове за предоставяне на услугите и начина на определяне на таксите за 

тях (описани в отделни мерки по т. 9 и т. 10); 

 Да се направят изменения в Наредбата за специално ползване на пътищата, като се 

уредят основополагащи принципи за процедурите по предоставяне на услугите, да се 

утвърдят образци на заявления, необходими документи за заявяване, бланки/образци 

на издаваните в резултат от услугите документи и срокове за извършване, която да 

се прилага от всички общински администрации.“ 

Предлагаме описанието на т.1.2. „Опишете какви са проблемите в приложението…“ да се 

допълни със следния текст: 

 „Услугите на общините, свързани със специално ползване на пътищата, не са 

стандартизирани.“. 

Относно Раздел 2 „Цели“ 

Във връзка с препоръките по Раздел 1, предлагаме съдържанието на раздела да се 

допълни със следния текст: „Стандартизиране на услугите на общините, свързани със 

специално ползване на пътищата.“. 

Относно Раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“ 

Във връзка с препоръките от Раздел 1 и 2, предлагаме да се допълни списъкът на 

заинтересованите страни с Национално сдружение на общините в Република България и 

общините. 

Относно Раздел 8.1 „Административната тежест за физическите и юридическите 

лица“ 

Във връзка с препоръките от Раздел 1, 2 и 3, предлагаме съдържанието на раздела да се 

допълни с израза: „Ще се стандартизират услугите на общините.“. 

Всички направени предложения са свързани с изпълнението на мерки от Решение 

№704 на Министерския съвет от 2018 г. за трансформация на модела на 

административно обслужване. 

Относно Раздел 12 „Обществени консултации“ 

Предлагаме да се аргументира изборът на 14-дневен срок за провеждане на обществени 

консултации. 

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. 
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