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СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията” 

 

ОТНОСНО: повторно съгласуване на цялостната предварителна оценка на 

въздействието на проекта на Закон за маслодайната роза 

 

На основание чл. 30в, ал. 2 и ал. 5 от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията” 

съгласува постъпилата с Ваш изх. № 03-502 от 20 септември 2018 г. цялостна 

предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за маслодайната роза, с 

препоръка относно раздел VIII „Промяна на административната тежест по отношение 

на заинтересуваните страни, включително в случаите на нови регулаторни режими и 

регистри”. 

Поради липса на достатъчно информация в оценката на въздействието е трудно да се 

направи преценка на твърдението, че административната тежест върху бизнеса ще бъде 

намалена след приемането на Закона за маслодайната роза. Необходимо е да се изясни в 

какво се изразява „оптимизирането на административната тежест”, имайки предвид 

понятието за административна тежест съгласно Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност 

(ЗОАРАКСД). Облекчаването на дейността на администрацията, посочено в оценката, не 

представлява намаляване на тежестта за бизнеса. 

За сметка на това, създаването на национален публичен регистър на производители и 

преработватели на маслодайна роза предполага въвеждане на нов регулаторен режим, с 

който се увеличава регулаторната тежест.  
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Следва да се посочи подходът, който ще бъде възприет при уреждане на отделните 

процедури във връзка с този режим, така че да бъдат спазени изискванията на ЗОАРАКСД 

по отношение на регистърното производство.  

Напомняме, че изграждането на нови регистри следва да се съгласува с Държавна 

агенция „Електронно управление”. 

Предлагаме в този раздел да се представи, в приблизителни количествени, 

включително при възможност и в парични стойности, предполагаемата административна 

тежест, като се посочат очакваните оперативни разходи за стопанските субекти в 

розопроизводството и преработването на розовия цвят, за които се  твърди, че „ще се 

легализират” след приемането на Закона. 

 

 Съгласно чл. 23 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка 

на въздействието, изводите и относимата информация от извършената цялостна 

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. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с 

оценката 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/ 


