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I. Относно раздел 1 „Проблем/проблеми за решаване” 
Предлагаме разделът да бъде оформен съгласно актуалния формуляр за извършване на 

оценката на въздействието, с предоставяне на информация по подточките 1.1 - 1.5. (В момента липсват 

т. 1.3. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на 

проблема/проблемите и т. 1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни 

актове от по-висока степен или актове от правото на ЕС.) 

В допълнение на горното, предлагаме като обосновка за повишаването на цените да се включат 

конкретни примери и данни за разходите (преки и непреки) на ветеринарните лекари при извършване 

на съответните манипулации, така че да се изясни приблизително каква трябва да е необходимата сума 

за пълната компенсация на тези разходи. 

II. Относно раздел 2 „Цели” 
Предлагаме в този раздел да останат само формулираните три цели, а останалата част от текста 

да се включи в раздел 1 при представянето на проблема. 

III. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията:” 
Представянето на Вариант 2 предлагаме да се допълни с описание на предвидените 

предложения за промени в тарифата и с конкретна информация относно начина на определяне на 

новите цени за предоставяните от ветеринарните лекари услуги съобразно индекса на инфлация. 

В този раздел също така трябва да се включат конкретните въздействия върху всички или поне 

върху основните групи заинтересовани страни, посочени в раздел 3, като при възможност 

прогнозираното въздействие се анализира в количествено или парично изражение.  
 

*   Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 

въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна оценка 
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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/ 

                                                                                                     /АЛЕКО ДЖИЛДЖОВ/ 

 


