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        СТАНОВИЩЕ 
 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ 
 

На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува 

постъпилата с Ваш № Т-03-00-463 от 10 декември 2018 г. частична предварителна оценка 

на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на 

Наредба за Националния туристически регистър със следните препоръки:  

1. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:  

Предлагаме този раздел да започне с конкретно посочване на проблемите (напр. 

несъответствие на подзаконовата уредба с изменения в Закона за туризма (ЗТ), в сила от 

04.05.2018 г., липса на актуална уредба на подзаконово ниво на регистъра по чл. 165 от ЗТ 

и т.н.) и след това да продължи с тяхното описание.  

Предлагаме т.1.2. от този раздел да се допълни с информация и съответни 

статистически данни относно актуалното състояние и уредба, подкрепящи извода, че е 

невъзможно да продължи да се прилага действащата подзаконова уредба. Тук е необходимо 

да се изясни кои са подзаконовите нормативни актове, които подлежат на изменение или на 

отмяна, както и дали е необходимо приемането на нови подзаконови нормативни актове в 

изпълнение на ЗТ. В случай че настоящата оценка на въздействието изследва само 

вариантите за промени в съществуващи подзаконови нормативни актове – това следва да се 
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посочи. Ако се предлага и приемане на нова наредба, това също следва да е достатъчно ясно 

и навсякъде в оценката думата „изменителния“ да се замени с „нормативния“.  

2. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“:  

Предлагаме да се посочи брой на заинтересованите страни по групи, където това е 

възможно.  

3. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:  

Предлагаме представянето на Вариант ІІ да се допълни с конкретна информация 

относно предмета, съдържанието и структурата на новата наредба, включително и какви са 

предвидените нормативни промени по отношение на Единната система за туристическа 

информация. При този вариант следва да се разгледат и елементите на регистъра (в 

съответствие с чл. 166-170 от ЗТ), създадени ли са нормативни и технически условия за 

водене и функциониране на регистъра на централно ниво и на ниво общини, в случай че се 

предвиждат такси, да се опише как ще бъде определен размерът им и т.н. Ако се предлагат 

промени в различни подзаконови нормативни актове – в изложението следва да се посочи 

кои са тези нормативни актове и какви са очакваните ефекти от промените. Посочената 

информация е необходима, за да се изясни до каква степен предложеният вариант за 

действие с нормативни промени (в действащи подзаконови нормативни актове и/или 

приемане на нова подзаконова уредба) съответства на изискванията на ЗТ и изпълнява 

формулираните в оценката цели.  

4. Относно раздел 5 „Негативни въздействия“ и раздел 6 „Положителни 

въздействия“: 

В тези два раздела очакваните въздействия е необходимо да се разгледат по групи 

заинтересовани страни. В случай че въздействията са сходни за всички заинтересовани 

страни, това следва да се посочи в изложението, за да е ясно, че въздействията са разгледани 

общо за всички групи заинтересовани страни. 

5. Относно раздел 8.1. „Административната тежест за физическите и 

юридическите лица“: 

Предлагаме в този раздел да се опише в какво се изразява очакваното намаляване на 

административната тежест в контекста на предприетите мерки от страна на правителството 

за намаляване на административната и регулаторната тежест (напр. по отношение на 
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изискваните документи от заявители, опростяване на вътрешни процедури, ефективност на 

взаимодействието между звената в администрацията, въвеждане на по-модерни методи за 

служебно събиране на информация, автоматизиране на процеси, оптимизиране на срокове 

на валидност на регистрация, на срокове за издаване на документи, намаляване на 

задълженията за информиране и на случаите, в които се изисква промяна на вписани 

обстоятелства и т.н.). 

6. Относно раздел 10 „Как въздейства актът върху микро, малките и средните 

предприятия (МСП)?“: 

 Предлагаме в този раздел накратко да се опише как промените ще засегнат дейността 

на МСП. 

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.  

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. 

 

ЗА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“        /П/ 

 
/АЛЕКО ДЖИЛДЖОВ/ 

                                                                                                                               (Заповед № Н-958/ 05.12.2018 г.) 

 

 

 


