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:

Проект на Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на Тарифа
№ 11 за таксите, които се събират в системата
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор по Закона за държавните
такси

Частична

Становище по ред: Единствено съгласуване
10.12.2019
Дата:
№ 10-00-1463/02.12.2019 г.
В отговор на №:
Институция:

Министерство на
икономиката

Диспозитив: Съгласува с препоръки
Основание:

Чл. 30б, ал. 3, т. 2, б. “а”

от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация

І. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:
Предлагаме за яснота в изложението по т.1.2. да се включи по-подробна информация относно
контрола по чл. 30е от Закона за чистотата на атмосферния въздух, включително – какви са
основанията за приемане, обхватът и предметът на уредба на цитирания проект на Наредба за
изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, какъв подход
следва да бъде възприет за определянето на размера на фактическите разходи за осъществяване
на предвидения контрол, както и в какво се изразява въведеният регистрационен режим на лицата,
които разпространяват твърди горива и обектите, в които се разпространяват твърди горива, за
който се изисква въвеждането на държавна такса и определянето на конкретен размер на тази
такса. Допълването на информацията е необходимо, за да се изясни какво е актуалното състояние
и защо се налагат промени в Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси. За целта в
изложението по т.1.2. могат да се включат данни от анализи на нормативната уредба, мотиви към
законопроекти, примери от практиката, статистика относно наличието на превишения на нормите
за фини прахови частици и серен диоксид през отоплителния сезон, констатирани вредни ефекти за
здравето на населението в резултат на въздействието на тези замърсители на атмосферния въздух,
степен на изпълнение на европейските изисквания в областта и т.н.

ІІ. Относно раздел 2 „Цели“:
В представения формуляр за частична предварителна оценка на въздействието е необходимо
да се включи задължително раздел 2 „Цели“, който да съдържа информация относно целите на
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предложените нормативни промени. Целите е необходимо да съответстват на описаните в раздел
1 проблеми и постигането им да води до решаване на проблемите.

ІІІ. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“:
След изясняване на същността на контрола по чл. 30е от Закона за чистотата на атмосферния
въздух ще може да се прецени дали кръгът на заинтересованите страни е определен достатъчно
изчерпателно. Предлагаме да се обмисли възможността като заинтересована страна да се включи
и Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Предлагаме също да се посочи приблизителен
брой на заинтересованите и засегнатите страни по групи, където това е възможно (например за
групата на разпространителите на твърди горива, за групата на потребителите и др.).

ІV. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:
Навсякъде в оценката предлагаме Вариант 1 „Без действие“ да стане Вариант 0, а Вариант 2
„Приемане на постановлението“ - да стане Вариант 1.
При представянето на вариантите е необходимо да се включат и съответните изводи относно
приложимостта им за решаване на проблемите, както и да се посочи кой е препоръчителният
вариант за действие за решаване на проблемите и постигане на целите (който следва да се
формулират в раздел 2 от оценката).
Предлагаме представянето на Вариант 1 „Приемане на постановлението“ да се допълни с
информация относно конкретните предложения за промени в тарифата (например: какви нови
такси се предлагат, вида на тези такси, кои такси се предлага да отпадат, на кои такси се предлага
промяна на размера и т.н.). Представянето на Вариант 1 е необходимо да включва и информация за
подхода, който е възприет, за определяне на размера на таксите, въз основа на какви изчисления
са предложени посочените ориентировъчни размери, какви са очакваните приходи за бюджета,
както и да се изясни ще бъдат ли спазени изискванията на Закона за държавните такси при
определяне на окончателния размер на таксите.
В случай че за изпълнение на предложените промени са необходими допълнителни средства
или осигуряване на други ресурси от заинтересованите страни – това също е необходимо да се
посочи при представянето на Вариант 1 „Приемане на постановлението“.

V. Относно раздел 5 „Негативни въздействия“ и раздел 6 „Положителни
въздействия“:
Предлагаме в тези два раздела въздействията да се разгледат и по групи заинтересовани
страни.

VІ. Относно раздел 8.1. „Административната тежест за физическите и
юридическите лица“, раздел 8.2. „Създават ли се нови регулаторни
режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?“ и раздел 9
„Създават ли се нови регистри?“:
Предлагаме в тези раздели да се опише накратко отново в какво се изразяват предложените
нормативни промени, какви нови такси се въвеждат, кои отпадат и за кои такси се предвижда
увеличаване/намаляване на размера, както и кои са услугите и режимите, които ще бъдат засегнати
от промените. Тази информация е необходима, за да се обоснове отбелязаното в 8.1. и 8.2., че не
се очакват промени в административната тежест, не се създават нови регулаторни режими и не се
засягат съществуващи режими и услуги.
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Предлагаме в раздел 9 да се посочи правното основание за създаване на новия регистър,
административната структура, ангажирана с воденето на регистъра, както и целта за създаването
му .

VІІ. Относно раздел 10 „Как въздейства актът върху микро, малките и
средните предприятия (МСП)?“:
Предлагаме информацията в този раздел да се допълни с конкретно посочване на очакваните
преки ефекти върху МСП при приемане на предложените нормативни промени.

* 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/
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