
София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа: 02/ 940-29-99, факс: 02/ 981-81-70 

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 за допълнение на 
Постановление № 142 на Министерския 
съвет от 2019 г. за разработване на 
стратегическите и програмните документи 
на Република България за управление на 
средствата от фондовете на Европейския 
съюз за програмния период 2021 - 2027 г. 

Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата:   25.09.2020 

В отговор на №:    03-525/18.09.2020 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 

I. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:  
Предлагаме в изложението на раздела да се включи информация за всички видове 
заинтересовани страни и техния статус спрямо допустимостта им за участие в процеса на 
програмиране на средствата. 

II. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“:  
В случай, че такава информация е налична, предлагаме в изложението на раздела да се добави 
брой на различните видове идентифицирани заинтересовани страни. 

III. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:  
Предлагаме изложението на Вариант 1 „Приемане на Постановление…“ да се допълни с 
обосновка за подхода, по който са избрани четирите изисквания към членовете на работната 
група за разработване на стратегическия план, които са представители на юридически лица с 
нестопанска цел в частна полза. По-специално внимание да се обърне на четвъртото 
изискване. 

IV. Относно раздел 5 „Негативни въздействия“:  
В раздела следва да бъде включена информация за всеки един от разглежданите варианти. 
Изложението следва да бъде ясно за кой от вариантите се отнася. 

V. Относно раздел 7 „Потенциални рискове“: 
Предвид описанието на Вариант 0 „Без действие“ в Раздел 4 „Варианти на действие“, 
предлагаме информацията за идентифицираните рискове да бъде включена и доразвита в 
изложението на този раздел. 

*   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. 
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**   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. 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“ 

        /П/ 

        /КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 

 


