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Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията:” 
Във връзка с разпределените нови функции на БИМ предлагаме във Вариант 1 „Без действие“ да се 

включи информация за актуалното състояние на структурата и функциите на административните звена, а при 

представянето на Вариант 2 да се разгледа готовността на заинтересованите страни за реализиране на 

промените, включително ще бъдат ли необходими допълнителни финансови средства (за техника, персонал и 

др.).  

С оглед извършените нормативни промени в Закона за хазарта и Изборния кодекс предлагаме също така 

във Вариант 2 да се опишат конкретните промени в Устройствения правилник, свързани с воденето на 

регистри, даването на становища и др.  
 

*   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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/НИКОЛИНА СТОЯНОВА/ 
 

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 

Постановление на Министерския съвет за 

изменение и допълнение на Устройствения 

правилник на Българския институт по 

метрология (БИМ), приет с Постановление № 287 

на Министерския съвет от 2018 г. 

Становище по ред: Единствено съгласуване 

Номер и дата:   X

 
В отговор на №:    03-00-270/26.04.2022 г. 

Институция: Министерство на икономиката и 
индустрията 

Диспозитив: Съгласува с препоръки 

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

   


