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СТАНОВИЩЕ 

 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ 

 

ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за 

прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на 

изделията и технологиите с двойна употреба 

 

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

неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува 

постъпилата с Ваш № 03-00-253 от 26 май 2017 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Правилника за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, 

свързани с отбраната, и на изделията и технологиите с двойна употреба със следните 

препоръки:  

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

В този раздел следва да се посочи броят на заинтересованите страни, така както са 

идентифицирани по групи. Това ще даде възможност за придобиване на реална представа за 

обхвата на предложените промени.  

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

въздействия“:  

В тези раздели следва да се представят очакваните положителни въздействия върху 

идентифицираните заинтересовани страни като се следва логиката на формулираните цели, 
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така че да се даде допълнителна аргументация в подкрепа на избрания вариант – 

предприемане на нормативни промени. Също така следва да се има предвид, че за пълното 

представяне на потенциалните въздействия в тези два раздела следва да се разгледат 

негативните и положителните въздействия върху всички или поне върху основните групи 

заинтересовани страни. 

3. Относно раздел 10 „Въздействие на акта върху микро-, малките и средните 

предприятия“ :  

Предлагаме в този раздел да се допълни информация относно очакваното 

въздействие върху микро-, малките и средните предприятия, доколкото и МСП са участници 

в различни фази от дейността, на база изложените в другите раздели аргументи в подкрепа 

на варианта с нормативна намеса. 

4. Относно раздел 8.1 „Административната тежест за физическите и 

юридическите лица“:  

Предлагаме в този раздел отново накратко да се опише очакваният резултат от 

предложените нормативни промени на база изложеното в подкрепа на промените в другите 

раздели от оценката. 

5. Относно раздел 12 „Обществени консултации“:  

В този раздел следва да се представи информация относно планираните дейности във 

връзка с обсъждането на проекта със заинтересованите страни. Като минимум информация 

следва да бъде описан срокът и формите за провеждане на обществените консултации в 

съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове.  

  

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 


