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I. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема” 
Предлагаме текста от т. 1.1 да бъде преработен, така че в този раздел да остане представянето на 

проблемите, а конкретните предложения за промяна, да намерят място в описанието на Вариант 1 

(раздел 4). Проблемите могат да бъдат изброени и с булети, с което ще се улесни формулирането на 

цели (в раздел 2), съответстващи на всеки един от проблемите.  

II. Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия” 
Информацията в тези раздели ненужно се повтаря с тази от раздел 4. Необходимо е в разделите 5 

и 6 да се опишат какви ще са очакваните икономически, екологични или други специфични въздействия 

за конкретните заинтересовани страни (държавните органи, бизнеса, физическите лица, извършващи 

любителски риболов и корабособствениците). Препоръчваме при представяне на въздействията да се 

следват насоките от Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието, 2019 г.- 

http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=297&y=&m=&d=(стр. 28- 37) 

III. Относно раздел 8.1 „Административна тежест” 
Предлагаме твърдението Няма ефект да се ревизира. От една страна, в раздел 9 е посочено, че се 

създават регистри, което съгласно Закона за ограничаване на административното регулиране и 

административния контрол върху стопанската дейност е вид регулаторен режим, водещ до 

увеличаване на административната тежест, а от друга страна, в оценката на въздействието се съдържа 

информация за отпадане на изисквани документи, въвеждане на метода за служебно събиране на 

информация и др., което несъмнено води и до намаляване на административната тежест. 

IV. Относно раздел 9 „Създават ли се нови регистри” 
Следва да се посочат основните положения, свързани с достъпността и публичността на регистрите. 

V. Относно раздел 10 „Въздействие върху микро, малки и средни предприятия” 
Маркирано е, че Актът засяга пряко МСП. Следва накратко да се опише очакваното въздействие 

върху МСП по отношение на произлизащи от това финансови, административни или други задължения. 

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 

Закон за изменение и допълнение на Закона 
за рибарството и аквакултурите 

Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата:   22.07.2020 

В отговор на №:    03-392/17.07.2020 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 

http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=297&y=&m=&d=
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VI. Относно раздел 13„Приемането на нормативния акт произтича ли от правото 

на Европейския съюз” 
Предлагаме да се ревизира твърдението, че „С проекта не се хармонизират актове на ЕС“, предвид 

въвеждането на мерки по нормативни актове на Европейския съюз, описани в раздел 1. 

В този раздел следва да се посочат изискванията на разпоредбите на цитираните в оценката 

регламенти, а в случай че са били извършвани и оценки на въздействието на ниво Европейски съюз, 

следва да се посочи връзка към източника. 
 

*   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/ 
 


