РЕП УБ Л И КА БЪЛ Г А Р И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията”

ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за
изменение и допълнение на Закона за концесиите
На основание чл. 30г от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува
постъпилата с Ваш изх. № Т-03-00-126/19.02.2019 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите със
следните препоръки:
Относно раздел „Дефиниране на проблема”
В подраздел 1.1. вместо кратко изложение на проблемите са описани конкретните
промени в закона, които се предлагат. Мястото на изложението за предлаганите изменения
и допълнения е в Раздел 4. Варианти на действие.
Например, проблемите могат да се опишат така:
-

Разпокъсана уредба на законово ниво (в общ и в специален закон) на концесиите
на морски плажове

-

Празнота в закона във връзка с висящите процедури по отдаване на концесия за
услуга на морски плаж и липса на ред за довършването им

-

Сложни и бюрократични процедури за възлагане на концесия за услуга на морски
плаж, водещи до прекомерна административна тежест

и т.н.
В подраздел 1.2. следва да се опишат проблемите от практиката по прилагането на
законовите разпоредби и да се обоснове, че трудностите по прилагането не са свързани с
порочни практики или с подзаконова уредба, а от спазването на несъвършено
законодателство.
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Относно раздел „Цели”
В този раздел целите трябва да се изложат така, че всяка цел да съответства на
идентифициран в раздел 1 проблем.
По възможност целите трябва да се определят с измерими категории, така че да е
възможно да се провери, дали са били постигнати или не при последваща оценка на
въздействието. Например, промените във връзка с облекчаване на процедурите по
възлагане на концесии могат да се представят с очаквана намалена продължителност.
Относно раздел „Идентифициране на заинтересованите страни”
Използваният израз „икономически оператори“ е твърде общ. Желателно е да се
посочи колко икономически субекти в момента са концесионери на морски плажове по
договори с изтичащ срок, както и колко от тях ще бъдат засегнати от промените във връзка
с висящите процедури.
Заинтересована страна са и гражданите като потребители на туристически услуги.
Относно раздел „Административна тежест за физическите и юридическите
лица“
В този раздел освен посочването, че тежестта ще се намали, трябва да се опише в какво
ще се състои намаляването.
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. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с
оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации, провеждани в
изпълнение на Закона за нормативните актове.
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