
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 на Министерския съвет за 
изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на Селскостопанската академия 

Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата:   16.08.2021 

В отговор на №:    03-438/11.08.2021 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 „Проблем/проблеми за решаване“:  
Предлагаме изложението на раздела да се допълни с по-подробна информация относно 
констатираните затруднения в организацията на работа на Селскостопанската академия, по-конкретно: 
дублирани функции между отделните административни звена; проблеми в управление на щатната 
численост; затруднение при ръководството и контрола на дейността, вследствие на структурата на 
общата и специализираната администрация. 

II. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията“:  
Предлагаме изложението на Вариант 2 „Приемане на проект на ПМС…“ да се допълни с информация 
за предложени конкретни действия, целящи преодоляването на констатираните в Раздел 1 проблеми. 

*   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. 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“   /П/ 

          /КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 

 

 


