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СТАНОВИЩЕ 
 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ 
 

ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон 

за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча 

 

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

на неговата администрация, дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува 

постъпилата с Ваш изх. № 03.677 от 20.11.2017 г.  преработена частична предварителна 

оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова 

и опазване на дивеча със следните препоръки: 

1. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“ 

Необходимо е да се посочи броят на идентифицираните заинтересовани страни – 

ловци, ловни дружини, ловни сдружения, служители с контролни функции по опазване на 

горите и дивеча в Изпълнителна агенция по горите и други. По този начин ще може да се 

добие реална представа за мащаба на предложените в оценката на въздействието действия.  

2. Относно раздел 4 „Варианти на действие“ 

Бихме искали да обърнем внимание на препоръка 18.3. от Ръководството за 

извършване на оценка на въздействието, прието с Решение № 549 на Министерския съвет 

от 2014 г., съгласно която не се препоръчва разглеждането само на два варианта – „вариант 

без намеса“ и „вариант фаворит“. От методологична гледна точка, поради многобройните 

промени, които се предвиждат, предлагаме в оценката на въздействието да се опишат и 

други варианти на действие. 

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.  
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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  
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