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I. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема” 
В раздела се посочва, че измененията в Наредбата са продиктувани от промените в Закона за 

техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), за които следва да се даде информация в този раздел. 

Предлагаме да се включат и проблемите, посочени в Приложение 1 „Мерки за опростяване и 

привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със ЗОАРАКСД“ на Решение № 704 от 5 октомври 

2018 г. на МС за предоставянето на услугата 846 Издаване на удостоверения за вписване в регистъра 

на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена 

опасност. 

II. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни” 
Идентифицираните заинтересовани страни са посочени много общо. Предлагаме списъкът да 

бъде конкретизиран и да се посочи броят на пряко и косвено засегнатите от промените страни. 

III. Относно раздел 4 „Варианти на действие” 
Във Вариант 2 следва да се опишат конкретните предложения за промени в Наредбата, тъй като 

понастоящем са описани само последствията. 

IV. Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия” 
Следва да се допълнят разделите, като се посочат какви ще са конкретните въздействия върху 

заинтересованите страни от раздел 3 

V. Относно раздел 8.1 „Административна тежест” 
Необходимо е накратко да се опише в какво се изразява намаляването на административната 

тежест. 

VI. Относно раздел 10 „Въздействие върху микро, малки и средни 

предприятия (МСП)” 
Независимо дали предметът на оценка на въздействието засяга или не МСП, в този раздел е 

необходимо да се даде информация за очакваните ефекти върху тях. В случай че се твърди, че актът не 

засяга МСП, това следва да се обоснове в раздела, както и в цялата оценка на въздействието. 
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*   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”    /П/ 

                                      /КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 

 

 


