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СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ 

 

 

На основание чл. 30г от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува 

постъпилата с Ваш № 03-486 от 27 юли 2018 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на проекта на Проект на Постановление на Министерския съвет за условията 

и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на 

общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени 

проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и тяхното 

възстановяване със следните препоръки: 

 Раздел 1 „Дефиниране на проблема“ 

o Важно е да бъдат описани резултатите от ПМС № 59 от 2011 г., тъй като 

с него е регламентирана възможността за отпускане на заеми от 

централния бюджет за предходната програмен период. Допълнете т.1.3. 

„Посочете дали са извършени последващи оценки на…“ с аргументация 

за посоченото в т.1.2. „Опишете какви са проблемите в прилагането на 

съществуващото законодателство…“ абзац 2 успешно прилагане на ПМС 

№ 59 от 2011 г. (напр. брой отпуснати заеми, съотношение на навременно 

обслужени и просрочени заеми). 

 Раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“ 

o Обмислете допълване на списъка със заинтересовани страни с 

изпълнители по договори, сключени с бенефициенти на проекти; 

 Раздел 4 „Варианти на действие“ 
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o Описаните във вариант 1 „Без действие“ негативни въздействия следва да 

се разглеждат като хипотези, а не като единствено възможни; 

o В т.1-3 на  2 вариант „Приемане на проект на …“ посочените действия 

следва да се приемат като относително по-лесно осъществими, а не като 

абсолютна възможност. 

 Раздел 5 „Негативни въздействия“ 

o Описаните във вариант 1 „Без действие“ икономически негативни 

въздействия следва да се приемат за относително по-вероятни, а не като 

единствено възможни; 

o Описаните във вариант 2 „Приемане на проект на…“ негативни 

въздействия представляват административна тежест. Допълнете 

информацията с анализ на размера й чрез Калкулатора за 

административна тежест - http://www.strategy.bg/Calculator/Calculator.aspx 

Следва да се вземе предвид и административната тежест, която се създава 

за общините бенефициенти по ПРСР 2014-2020, във връзка с изготвяне 

на документация за кандидатстване за временен безлихвен заем от 

централния бюджет. 

 Раздел 6 „Положителни въздействия“ 

o Предвид обхвата на ПСРС 2014-2020, при описанието на икономически 

положителни въздействия във Вариант 2, следва да се вземат предвид 

изпълнители по договори, представляващи всички браншове (в момента 

са посочени единствено предприятия в сферата на строителството и 

услугите). 

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 

http://www.strategy.bg/Calculator/Calculator.aspx


преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации, 

провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове. 

 

ЗА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“ 

/АЛЕКО ДЖИЛДЖОВ/ 

 (съгласно Заповед № Н-595/ 16.07.2018 г.) 


