
София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа: 02/ 940-29-99, факс: 02/ 981-81-70 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ 

На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува 

постъпилата с Ваш № 03-211 от 23 март 2018 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на 

Методика за определяне на цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“ със 

следните препоръки: 

1. Относно раздел 2 „Цели“:  

Предлагаме в описанието по този раздел формулираните цели да бъдат свързани с 

констатираните конкретни проблеми в уредбата. Следва да се изясни, че със създаването на 

правила и изисквания при предоставяне на услугата, даването на гаранции за плащане на 

цената на водата в срока на сключените договори, гарантиране на публичност, прецизиране 

на  използваната терминология в методиката и т.н. ще се постигнат поставените цели, както 

и че всяка промяна е насочена към постигането на някоя от тези цели. 

2. Относно раздел 4 „Варианти на действие“: 

В този раздел се представят възможните варианти за действие и приложимостта им за 

решаване на идентифицираните проблеми. Следва да бъде дадена информация за всеки един 

от предложените варианти – какво ще бъде предприето при евентуалното приемане на този 

вариант и какви ще бъдат последствията от него. Във връзка с това предлагаме 

представянето на Вариант 1 да се допълни с описание на конкретните предложения за 

подобряване на методиката, начини на изчисление, осигуряване на публичност, спазване на 

срокове и т.н. 

3. Относно раздел 5 „Негативни въздействия“ и раздел 6 „Положителни 

въздействия“:  

Предлагаме изложението в раздел 5 и раздел 6 да се допълни с информация относно 

очакваните негативни и положителни въздействия по групи заинтересовани страни. В 
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случай че очакваните въздействия са сходни за различните групи заинтересовани страни в 

различните варианти, това следва да се посочи в изложението по тези два раздела, за да е 

ясно, че въздействията са разгледани общо за всички заинтересовани страни. 

4. Относно раздел 7 „Потенциални рискове“ и раздел 12 „Обществени 

консултации“:  

Предвид риска от първоначално увеличаване на цената на водата в територии с 

компрометирана хидромелиоративна структура, предлагаме в раздел 7 да се изясни, че 

очакваните ползи от новата методика надхвърлят разходите за прилагането й, както и да се 

посочат възможни мерки за намаляване на идентифицираните рискове. Като вариант за 

събиране на информация относно степента на риска в рамките на обществените 

консултации може да бъдат поставени конкретни въпроси на заинтересованите страни. 

5. Относно раздел 10 „Как въздейства актът върху микро, малките и средните 

предприятия?“: 

Предлагаме да се опише накратко как актът ще въздейства върху малките и средните 

предприятия, доколкото е посочено, че те ще бъдат засегнати пряко от новата уредба.  

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. 

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. 
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