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СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията” 

 

 ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проекта на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за 

условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим 

 

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

неговата администрация, дирекция „Модернизация на администрацията” съгласува  

постъпилата с Ваш № КО-04-01-24 от 19 юли 2018 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия 

режим, със следните препоръки: 

Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема” 

В този раздел са описани само констатации, които не водят до наличие на проблеми. 

Проблемите следва да бъдат формулирани така, че да се представи необходимостта от 

предприемане на действия за решаването им т.е. необходимо е да се посочат конкретни 

негативни тенденции или други фактори, които налагат изменението на нормативната 

уредба. Констатациите, като: „срокът е твърде дълъг”, „празноти в уредбата” трябва да 

бъдат аргументирани с допълнителна информация, която да потвърждава, че това създава 

проблем. Предлагаме подточки 1.1 и 1.2 да бъдат допълнително пояснени и трите проблема 

да бъдат подробно разгледани. Конкретното посочване на причините за възникването на 

проблемите, както и предоставянето на данни, конкретни изводи или анализи, е от 

съществено значение за извършването на предварителната частична оценка на 

въздействието. 
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 Относно раздел 2 „Цели” 

Съгласно предложената оценка, изложените цели са дефинираните в раздел 1 

проблеми. Необходимо е да се определят целите, които да водят до решаването на 

проблемите и причините за появата им. 

Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни” 

 Идентифицираните заинтересовани страни са посочени много общо и по начин, който 

не позволява придобиването на ясна представа за директните и косвено засегнати страни от 

приемането на постановлението. Оценката на въздействие трябва да гарантира, че процесът 

на вземане на решения се базира на доказателства и данни, събрани чрез консултации със 

заинтересованите страни. Предлагаме да се конкретизират основно засегнатите лица, на 

базата на анализи или друга статистика, където да показва кои икономически сектори имат 

най-голяма нужда от тази промяна и защо.  

 Относно раздел 4 „Варианти на действия”  

 Информацията във Вариант 0 „Без действие“ следва да бъде допълнена, като се 

опишат негативните тенденции, които ще продължат да се наблюдават, ако не се 

предприемат действия за преодоляването на дефинираните проблеми и постигането на 

заложените цели. 

 Информацията във Вариант 1 „Приемане на постановлението” е необходимо да се 

конкретизира, като се посочат всички процедури, които се предлага да се въведат с 

реализирането на този вариант. Тук следва да се опише подробно по какъв начин се предлага 

да се уредят разглежданите в оценката процедури, а не само да е посочено, че ще се 

регламентират. Подробното описание на предлаганите действия е от съществено значение за 

определяне на въздействията върху заинтересованите страни и за избора на вариант на 

действие. 

Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия” 

За пълното представяне на потенциалните въздействия в тези два раздела следва да се 

разгледат негативните и положителните въздействия на предлаганите варианти за действие 

върху всички или поне върху основните групи заинтересовани страни. Към момента е 

посочена обща информация, без да се посочват конкретни въздействия. В този раздел е 

необходимо да се опишат в качествено, в количествено или в парично изражение, когато е 

възможно, всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други 

негативни и положителни въздействия за всеки един от вариантите.  
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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. 

 

 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА”  /П/ 

 

 

       АЛЕКО ДЖИЛДЖОВ 

       /Съгласно Заповед № Н-595/16.07.2018 г. / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


