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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 Държавната агенция за метрологичен 
и технически надзор 

Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата:   18.06.2019 

В отговор на №:    03-00-378/18.06.2019 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 

I. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема” 

Предлагаме в този раздел, както и в цялата оценка на въздействието, да бъдат разглеждани и 

двата констатирани проблема, свързани с организацията на работа на дирекция „Обща 

администрация“ и с необходимостта от ангажиране на допълнителен персонал за главна дирекция 

„Контрол на горивата за битово отопление”. При описанието на констатираните проблеми могат да 

бъдат включени конкретни примери или друга информация, която да доказва, че се наблюдават 

затруднения в работата на агенцията при предоставянето на услуги. Наличието на такава информация 

ще позволи да се направи обективна преценка на сегашната ситуация и ще станат ясни аргументите 

за предприемане на нови промени в Устройствения правилник, при положение, че скоро са били 

извършени такива (30 април 2019 г.). 

II. Относно раздел 4 „Варианти на действие” 

Предлагаме при представянето на Вариант 1 да се включи информация за сегашната структура 

на ДАМТН, след което във Вариант 2 да се опишат конкретните предложения за промени в 

Устройствения правилник. Следва да се включи и информация за финансовата обезпеченост на 

вариантите, за новата организационна структура на агенцията, за предлаганата численост на 

дирекциите и т.н. 

III. Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия” 

В тези раздели е необходимо е да бъдат описани качествено, а при възможност и количествено, 

всички значителни потенциални икономически, социални, екологични или други негативни и 

положителни въздействия върху ДАМТН и върху потребителите на административните ѝ услуги. 
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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/ 
 

 


