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I. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема” 
В този раздел се забелязва смесване на елементи от проблеми, цели и решения. Предлагаме 

да се диференцират проблемите, като се подкрепят и с данни, аргументи или друга релевантна 
информация, така че да стане ясна необходимостта от промяна в Методиката.  

II. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни” 
Предлагаме да се включи ориентировъчен брой на концесионерите, които ще бъдат засегнати 

от тази промяна.  

III. Относно раздел 4 „Варианти на действие” 
Предлагаме представянето на Вариант 0 да се допълни с информация относно настоящата 

ситуация по Черноморското крайбрежие, свързана с концесиите на плажовете и с прилагането на сега 
действащата Методика, а Вариант 1 да се допълни с описание на конкретните предложения за 
промените в Методиката. 

IV. Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия” 
Следва да се допълнят разделите, като се посочат какви ще са конкретните въздействия върху 

концесионерите, концедента и потребителите на плажни услуги, като при възможност да се опишат 
качествено и количествено тези въздействия за всеки един от вариантите. 

 

*   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 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/ 

                                      /КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 

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 

Методиката за определяне на минималния 
размер на концесионното възнаграждение за 
морските плажове – обекти на концесия, по 
реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройство 
на Черноморското крайбрежие 

Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата:   03.10.2019 

В отговор на №:    Т-03-00-610/02.10.2019 г. 

Институция: Министерство на туризма 

Диспозитив: Съгласува с препоръки 

Основание: Чл. 30б, ал. 3, т. 2, б. “а” 
от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация 


