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Становище на  

администрацията на Министерския съвет 
Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове 

Проект на акт: 
Вид оценка:  Частична 

Постановление на Министерския съвет за 

изменение и допълнение на Правилника 

за прилагане на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи 

Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата:   19.07.2019 

В отговор на №:    03-568/17.07.2019 г. 

Институция: 
Министерство на земеделието, 

храните и горите 

Диспозитив: Съгласува с препоръки 

Основание: Чл. 30б, ал. 3, т. 2, б. “а” 
от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация 

I. Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия” 
В раздел 3 от оценката на въздействието са посочени областните дирекции „Земеделие” и 

физическите/юридическите лица като потенциално засегнати страни. Следва в разделите 5 и 6 да се 
опишат конкретните въздействия върху тях.  

II. Относно раздел  8.1 „Административна тежест” 
От раздел 4 се разбира, че ще бъде „заличен документа за съдебната регистрация на 

юридическите лица, с цел намаляване на административната тежест върху гражданите и 
бизнеса“. Във връзка с това, предлагаме маркираният отговор да бъде ревизиран. В случай че остане 
„Няма ефект“, моля допълнете с аргументи.   

III. Относно раздел 10 „Въздействие върху микро, малки и средни 
предприятия” 
Отбелязано е, че избраният вариант на действие ще засегне пряко МСП. Необходимо е да се 

обясни как и по какъв ще бъдат засегнати. 

*   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. 
**   При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 
администрация се съпоставят кръга от въпроси проблеми и решения, разгледани в оценката на 
въздействието и кръга от въпроси, засегнати обхвата на нормативната намеса в проекта на акт. 
***   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. 
 

ЗА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА”          /П/ 

                                    /АЛЕКО ДЖИЛДЖОВ/ 
                                                                                                                         (заповед № Н-1032/04.07.2019 г.) 


