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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  

Проект на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за устройство на територията 

 

Становище по ред: Единствено съгласуване 
Дата:   27.04.2020 
В отговор на №:    №  03-04-212/23.04.2020 г. 

Институция: 

 
Министерство на 
регионалното развитие и 
благоустройството 
 

 
Диспозитив: Съгласува с препоръки 

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

           
             І. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:   

   Предлагаме за пълнота на изложението в т. 1.2. и т. 1.3. да се аргументира защо е необходимо 
да се въведе легално определение на понятието „сграда” и т.н.  

             ІІ. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“:   
    Предлагаме да се посочи брой на заинтересованите страни по групи (и по сектори за 

експлоатационните дружества, предоставящи  обществени услуги), където това е възможно. 

                ІІІ. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:   
         Предлагаме представянето на варианта с предприемане на нормативни промени да се 

допълни с конкретно изброяване на услугите, които са предлага да бъдат оптимизирани, да се 
опише подходът, който ще бъде възприет за изграждане, администриране и осигуряване на 
публичност на новия регистър, както и да се посочи каква е готовността на заинтересованите 
страни за реализиране на промените. В случай че се предлагат промени и в други нормативни 
актове, това също е необходимо да се посочи, както и да се разгледат очакваните ефекти за 
заинтересованите страни от тези промени. Предлагаме да се ползват насоките в Ръководството за 
извършване на предварителна оценка на въздействието (стр. 60 и сл.)    

         Представянето на вариантите е необходимо да завърши с посочване на препоръчителния 
вариант за действие.  

      ІV. Относно раздел 8.1. „Административната тежест за физическите и 
юридическите лица“, раздел 8.2. „Създават ли се нови регулаторни 
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режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?” и раздел 9 
„Създават ли се нови регистри?”: 

        Предлагаме в раздел 8.1. да се опише отново накратко в какво се изразява очакваното 
намаляване на административната тежест, в раздел 8.2. да се посочат съществуващите режими и 
услуги, които ще бъдат оптимизирани в резултат от промените, а  в раздел 9 да се включи по-
подробна информация относно създаването и администрирането на новия регистър. 

      V. Относно раздел 10 „Как въздейства актът върху микро, малките и 
средните предприятия (МСП)?”: 

          Предлагаме да се обоснове накратко защо не се очакват ефекти от промените за МСП. 
 

       

 
 

*   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/ 
     

 

 


