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СТАНОВИЩЕ 

 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ 

 

ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон 

за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие  

 

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

неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува 

постъпилата с Ваш № Т-03-00-194 от 22 юни 2017 г. частична предварителна оценка на 

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

Черноморското крайбрежие със следните препоръки: 

1. Относно раздел 8.2 „Създават ли се нови регулаторни режими?“ и раздел 9 

„Създават ли се нови регистри?“:  

По отношение на подраздел 8.2 и раздел 9 напомняме при изготвяне на 

предложенията за нормативни промени да се вземе предвид разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от 

Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол 

върху стопанската дейност, според който административният орган не може да изисква 

предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, 

а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство. 

Относно създаването на нови електронни регистри напомняме, че с оглед 

осигуряване на единна регистрова политика, е необходимо да бъде поискано становище от 

Държавна агенция „Електронно управление”. Становището следва да се поиска преди 

междуведомственото съгласуване на законопроекта. 
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2. Относно раздел 10 „Въздействие на акта върху микро-, малките и средните 

предприятия“: 

Видно от изложеното в оценката, МСП са потенциални участници в различни фази на 

процесите, чието оптимизиране се цели с нормативната намеса. Във връзка с това, 

предлагаме в този раздел да се включи кратък коментар по отношение на ефектите за МСП, 

на база изложените вече аргументи в подкрепа на варианта, предвиждащ промени в закона.  

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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„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“ 
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