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СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията” 

 

ОТНОСНО: Частична предварителна оценка на въздействие на проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за 

лова и опазване на дивеча 

 

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

администрация, дирекция „Модернизация на администрацията” съгласува  постъпилата с Ваш 

изх. № 03–772 от 20 декември 2018 г. частична предварителна оценка на въздействието на 

проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на 

Закона за лова и опазване на дивеча (ППЗЛОД), със следните препоръки:  

Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема” 

Предлагаме в т.1 да бъде отбелязано, че във връзка с Решение № 704 от 5 октомври 

2018 г. на Министерския съвет, за приемане на мерки за трансформация на модела на 

административно обслужване, предвидените мерки, касаещи Закона за лова и опазване на 

дивеча (ЗЛОД), е необходимо да бъдат синхронизирани с ППЗЛОД. 

В подраздел 1.1 за точка I предлагаме конкретно да се обясни в какво се състоят 

противоречията между споменатите разпоредби, а за точка II да се цитира информацията от 

Приложение №1 към Решение № 704 на МС относно Услуга 899 - Издаване на билет за лов за 

чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България и за представители на 

дипломатически мисии, където като констатиран проблем е посочено, че съгласно чл. 25 от 

ППЗЛОД за издаване на билета, се изисква представяне на „писмена молба“ (без Законът за 
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лова и опазване на дивеча да изисква подаване на писмено искане, в изключение на чл.29 от 

АПК) и документи, с които органът следва да се снабдява по служебен път.  

Относно раздел 2 „Цели” 

В контекста на препоръките по раздел първи, след ясното дефиниране на проблемите, 

следва да се формулират и съответните цели, които да бъдат изложени по-конкретно и да водят 

до решаването на дефинираните проблеми. Например като цел може да се посочи постигането 

на ефикасност при прилагането на принципите на комплексното административно 

обслужване, подобряване на качеството на административното обслужване, намаляване на 

административната тежест и др. 

Относно раздел 4 „Варианти на действия” 

В описанието на Вариант 1 следва да се посочат конкретните действия, които се 

предлага да бъдат предприети при реализирането му. В момента са споменати само 

последствията от тях и не става ясно в какво се изразяват промените в Правилника. Предлагаме 

да се конкретизират предложенията за промени, като може да се включи и информацията от 

Приложение №1 – Мерки за опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие 

със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол 

върху стопанската дейност, за отпадане на изискването за представяне на следните документи: 

писмена молба до Изпълнителна агенция по горите, документ за самоличност, документ за 

придобито право на лов в Република България или документ за право на лов, издаден от 

страната, чиито граждани или поданици са те. 

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

предприятия (МСП)?” 

В обхвата на заинтересованите страни в раздел 3 са включени кандидати за участие 

в конкурси - юридически лица, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал.19 от ЗЛОД. Във 

връзка с това предлагаме да се ревизира твърдението, че предложеният проект на акт няма 

ефект върху МСП, а в случай че остане същия отговор, то да се обоснове с аргументи защо 

не се очакват ефекти за МСП. 

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. 
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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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