РЕП УБ ЛИ КА БЪ Л ГА РИ 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 забрана на химическото оръжие и за контрол на
токсичните химически вещества и техните прекурсори

При извършване на предварителната оценка на въздействие наличието на
информация е от изключително значение за реализацията на основната й цел, а именно,
избиране на най- ефикасен вариант за действие въз основа на оценяване на въздействията
върху заинтересованите страни. В тази връзка предлагаме да бъде изяснен и посочен
конкретният проблем или проблеми и да се посочат аргументите, които налагат
прецизирането на разпоредбите, отнасящи се до нарушения на спазването на
изискванията на чл. 10 от Закона. Нужна е допълнителна информация, която да
конкретизира в какво се състоят тези нарушения и как са свързани с Конвенция за забрана
на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за
неговото унищожаване. Дефинирането на проблема е първият етап от изготвянето на
оценка на въздействието и от него зависят всички останали нейни елементи.
Предоставената информация не отговаря на изискванията съгласно чл. 16 от Наредбата за
обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието за минимално
съдържание на информацията, която е необходимо да се съдържа във всички раздели на
предварителната частична оценка на въздействието.
Особено внимание следва да се обърне на разделите:


Раздел 4 „Варианти на действия”:
За Вариант на действие 2 ясно и конкретно да бъдат посочени предвидените
предложения за промени в закона.



Раздел 10 „Въздействие върху микро, малки и средни предприятия”:
София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа: 02/ 940-29-99, факс: 02/ 981-81-70

Предлагаме да се ревизира информацията, че нормативния акт няма ефект
върху МСП, с оглед на това, че като заинтересовани страни са посочени около
50 търговски фирми. В случай че остава същото твърдение, то следва да се
даде допълнителна обосновка за това.
Във връзка с Решение № 704 от 5 октомври 2018 г. на Министерския съвет за
приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, следва да
се вземат под внимание и предвидените мерки, касаещи Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори.
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.
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