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, провеждани в изпълнение на  

 

 
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 № 03-355 от 23 май 2018 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти със следните препоръки: 

1. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:  

 При дефиниране на проблемите в т. 1 предлагаме проблемът да се формулира така, че 

да е ясно, че разпокъсаността на уредбата относно условията и реда при провеждането на 

електронните търгове затруднява участниците и че този проблем може да бъде решен чрез 

усъвършенстване на уредбата (напр.: проблем може да е, че при провеждането на 

електронните търгове възникват неясноти и затруднения за участниците, свързани с 

уредбата и по-конкретно с възприетия подход за препращане към „тръжни регламенти“, 

различни за различните продавачи на дървесина.).  

В т. 2 и т. 3 предлагаме проблемите да бъдат формулирани като констатирани 

нормативни пречки за предоставяне на електронни услуги, като наличие на допълнителна 

административна тежест, затруднен документооборот, неефективност при използването на 

експертен ресурс и т.н., които могат да бъдат решени чрез актуализиране на уредбата (напр.: 

проблем може да е невъзможността за качествено и законосъобразно предоставяне на 

определена електронна услуга, който може да се реши чрез осъвременяване и допълване на 

уредбата; проблем може да е утежненият документооборот и констатираната допълнителна 
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административна тежест за бизнеса при представянето на удостоверителни документи при 

участие в процедурите и т.н.)  

В т. 4 като проблем може да се посочи констатираното недостатъчно качествено и 

своевременно изпълнение на договорите при продажба на стояща дървесина на корен от 

страна на купувачите при гаранция за изпълнение от 5 на сто от стойността на договора.  

Напомняме, че за яснота в изложението по този раздел следва да се включат налични 

статистически данни или друга подходяща информация относно актуалното състояние, 

констатираните проблеми и негативните ефекти от тях (така, както са представени в раздел 

4, 5, 6 и 8.1 на оценката). 

2. Относно раздел 4 „Варианти на действие“: 

Предлагаме представянето на Вариант 1 да бъде допълнено с описание на предвидените 

конкретни предложения за промени в уредбата, така че да се даде допълнителна 

аргументация в подкрепа на този вариант на действие за решаване на проблемите. 

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. 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“           /П/ 
 

                              /КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 


