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I. Относно раздел 1 „Проблем/проблеми за решаване” 
В раздела са описани констатации, които не водят до наличието на проблем. Посочената липса на 

нормативна уредба не представлява проблем, заради който се налага да се предприемат определени 
регулаторни действия. Нормативната уредба съдържа правила за поведение и представлява 
инструмент за прилагане на възможен вариант на действие. С оглед на горното и поради липсата на 
конкретен проблем (или проблеми), за които да се търси решение и липсата на аргументи, с които да 
се обоснове предлаганата нормативна промяна, предлагаме Раздел 1 да се преработи, като в т. 1 
накратко бъде формулиран констатираният проблем, а в т. 1.1 - 1.5 той да бъде подробно разгледан и 
добре аргументиран. Когато проблемите са добре дефинирани и са ясни причините за тях, тогава има 
и предпоставки за правилното определяне на целите и идентифициране на вариантите за решаване на 
проблемите. 

Относно подточка 1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване.  
В този подраздел трябва да се разгледат и обяснят конкретните проблеми, аргументирани с 

убедителни доводи, обосноваващи промените в Закона. Посочената празнота в нормативната уредба 
трябва да се изясни дали е свързана с липсата на срокове, процедури или комбинация от двете. В тази 
връзка, при представяне на информацията в този раздел, препоръчваме да се използват насоките от 
Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието, като при възможност 
се включат и данни, конкретни изводи или анализи. 

Относно подточка 1.2 Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на 
съществуващото законодателство 

Следва накратко да се аргументира твърдението, че проблемите не могат да се решат в рамките на 
съществуващото законодателство с промяна в организацията на работа.  

Относно подточка 1.3 Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на 

проблемите. 
В т. 1.3 не е необходимо да се описват предложенията за предлаганите нормативни промени, а 

следва да се опишат конкретните затруднения в работата на институциите и констатираните в 
практиката нарушения, злоупотреби и досъдебни производства.  

II. Относно раздел 2 „Цели” 

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 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

експортния контрол на продукти, свързани с 

отбраната, и на изделия и технологии с двойна 

употреба (Закона) 

Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата:   23.01.2022 

В отговор на №:    03-00-27/14.01.2022 г. 

Институция: 
Министерство на 

икономиката  

Диспозитив: Съгласува с препоръки 

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

съвет и на неговата администрация 
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Предлагаме да се формулират ясни и конкретни цели, при възможност количествено или 
качествено представени, така че да е възможно в последващите оценки на въздействието на Закона да 
се прецени дали целите са били постигнати или не. В тази връзка препоръчваме да се ползва 
Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието - 
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=297&y=&m=&d= (стр. 22- 24) 

III. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията:” 
Предвид посочената цел за осъществяване на ефективен контрол от страна на министъра на 

икономиката при индикация за нарушения, предлагаме да се поясни дали се предвижда въвеждане 
на административни санкции, както и промени в други нормативни актове. 

Относно Анализ на въздействията 
Препоръчваме да се разгледат въздействията върху заинтересованите страни съгласно насоките от 

стр. 28 – 37 на Ръководството. Необходимо е да се опишат конкретните въздействия върху всички 
посочени в раздел 3 заинтересовани страни и да се опише как промените ще засегнат заявителите на 
административни науки.  

 

*   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”       
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