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СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията” 

 

ОТНОСНО: Частична предварителна оценка на въздействие на проект на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал  

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. № 203 - 631 от 15 ноември 2018 г., частична предварителна оценка 

на въздействието на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и 

посадъчния материал, със следната препоръка: 

Във връзка с посоченото в оценката Решение № 704 от 5 октомври 2018 г. на 

Министерския съвет, за приемане на мерки за трансформация на модела на административно 

обслужване, следва да се вземат под внимание и останалите предвидени в Приложения 1, 4 и 

5 мерки, касаещи Закона за посевния и посадъчния материал. Необходими са промени  по 

регистъра на издадените разрешения на лицата, извършващи полска инспекция, който следва 

да се води при спазване на изискванията на Закона за ограничаване на административното 

регулиране и административния контрол. За този регистър и за регистъра на лабораториите, 

получили разрешение за работа, се предвижда от лицата да не се изискват документи за 

удостоверяване на вписани в регистрите данни и обстоятелства. Мярката предвижда и 

отпадане изискването за представяне на документи, с които органът следва да се снабдява по 

служебен път, като например скици, сертификати и документи, удостоверяващи изискванията 

към посадъчния материал, издадени от ИАСАС. 

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.  

 

 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н А  

М И Н И С Т Е Р С К И Я  С Ъ В Е Т  
 



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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