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I. Относно раздел 4 „Варианти на действия” 
Предлагаме за представянето на Вариант 0 „Без действие” да се добави информация за 

действащата нормативна уредба при определянето на показателите и критериите за необлагодетелствани 
райони, а във Вариант 1 да се опишат конкретните предложения за промени в Наредбата, тъй като 
понастоящем са описани само последствия, които следва да бъдат включени в раздел 6. 

II. Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия” 
Предлагаме въздействията да се разгледат по основни групи заинтересовани страни – за групата 

на държавните органи (МЗХГ и Държавен фонд „Земеделие”) и за групата на земеделските стопани, като 
при възможност е добре прогнозираното въздействие да се формулира с количествени и качествени 
критерии. 

III. Относно раздел 10 „Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП)” 
Следва да се поясни защо не се очакват ефекти върху МСП, при положение, че еднолични търговци 

и юридически лица (земеделски стопани) са посочени като заинтересовани страни в раздел 3. 

IV. Относно раздел 11 „Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на 
Европейския съюз” 
От раздел 1 става ясно, че промените в Наредбата се налагат и от изискванията на Регламент (ЕС) 

№ 1305/2013. Предлагаме в този раздел да се включи кратка информация относно разпоредбите на чл. 32 
от Регламента за определянето на райони с природни и други специфични ограничения. 

 

*   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 кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на въздействието и кръгът от въпроси, 
засегнати от 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. 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА”   /П/ 

                                      /КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 
 

 

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 

Наредба за определяне на критериите 
за необлагодетелстваните райони и 
териториалния им обхват (Наредба) 

Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата:   13.01.2020 

В отговор на №:    03-20/09.01.2020 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 


