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I. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема” 
Предлагаме към изложението на проблемите да се включат конкретни примери, данни или 

друга подходяща информация, свързана с дейността на спасителните постове и медицинските 
пунктове на територията на морските плажове. Например да се обясни какъв трябва да е броят на 
спасителните постове и на реално необходимият персонал, за да се осигури безопасността на 
плажуващите, как отстоянието между постовете и броят на медицинските пунктове засяга 
своевременното предотвратяване на евентуалните инциденти, какви са конкретните разходи за 
оборудването и поддържането на един медицински пункт и какви са съвременните изисквания за 
тяхното оборудване др. 

II. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни” 
Предлагаме като заинтересовани страни да се включат и фирмите, които осигуряват водното 

спасяване на морските плажове, обучените и сертифицирани спасители, лекарите и медицинските 
сестри, които имат свидетелство за завършен курс по интензивна медицина (където е възможно, да се 
посочи приблизителният им брой). Важно е да се уточни какъв се очаква да бъде ориентировъчният 
брой на концесионерите и наемателите на морски плажове, които ще бъдат пряко засегнати от 
промените в Наредбата. 

III. Относно раздел 4 „Варианти на действие” 
Предлагаме представянето на Вариант 1 да се допълни с описанието на конкретните 

предложения за промени в Наредбата и да се направи сравнение между двата варианта по избрани 
критерии (например: ефективност, ефикасност, риск при прилагане и т.н.), включително и да се 
разгледат през призмата на разходите и ползите, следвайки насоките от Ръководството за 
извършване на предварителна оценка на въздействието, 2019 г. (стр. 59 - 60) 
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=297&y=&m=&d= 

В случай че се предлагат промени и в други нормативни актове, като например в Правилника 
за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, това следва да се посочи. 

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 

Наредба за водноспасителната дейност 
и обезопасяването на водните площи 

Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата:   05.05.2020 

В отговор на №:    Т-03-00-345/04.05.2020 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 
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IV. Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия” 
Предлагаме и за двата варианта на действие да се опишат очакваните икономически, 

социални, екологични или други въздействия върху основните групи заинтересовани страни, 
включително и за концесионерите, областните администрации, спасителите, медицинските екипи и 
плажуващите туристи, следвайки насоките от Ръководството (стр. 27 - 37). 

 

*   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  
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