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С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:
§1. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Частичната предварителна оценка на въздействието се извършва
съгласно образеца в приложение № 1 и има следното минимално съдържание:
1. описание на проблема/проблемите или на въпросите, които биха
обосновали действие от страна на държавните органи;
2. описание на поставените цели при решаването на поставените проблеми по
конкретен и измерим начин и когато е приложимо - времеви график за постигането им;
3. идентифицираните засегнати страни, включително вида и категорията на
засегнатите малки и средни предприятия;
4. идентифицираните възможни варианти за действие, включвайки
задължително вариант "Без действие";
5. анализ на въздействията на всички потенциални значителни положителни и
отрицателни икономически, социални и екологични въздействия и на специфичните
въздействия в резултат от предприемане на действия по изпълнението на всеки вариант
по т.4, включително върху всяка група от заинтересованите страни;
6. представяне на резултатите от сравняване на вариантите по т.4 и техните
потенциални въздействия по критериите ефективност, ефикасност и съгласуваност;
7. описание на препоръчителния вариант за действие за решаване на всеки
поставен проблем и евентуалните му въздействия;
8. информация дали административната тежест за физическите и
юридическите лица ще се увеличи, или ще се намали при предприемане на действия по
изпълнението на препоръчителния вариант по всеки поставен проблем;
9. информация дали се създават нови регулаторни режими или дали се засягат
съществуващи режими и услуги при предприемане на действия по изпълнението на
препоръчителния вариант по всеки поставен проблем;
10. информация дали се създават нови регистри при предприемане на действия
по изпълнението на препоръчителния вариант по всеки поставен проблем;
11. информация за въздействие върху микро, малките и средните предприятия
при предприемане на действия по изпълнението на препоръчителния вариант по всеки
поставен проблем;

12. информация за потенциалните рискове при предприемане на действия по
изпълнението на препоръчителния вариант по всеки поставен проблем;
13. информация за проведени или предстоящи консултации със засегнатите
страни и информация за предстоящи обществени консултации със заинтересованите
страни;
14. информация за това дали приемането на нормативния акт произтича от
правото на Европейския съюз;
15. преценка дали се изисква извършване на цялостна предварителна оценка на
въздействието поради очаквани значителни последици;
16. приложения;
17. информационните източници, послужили за оценката на въздействието;
18. подпис на директор на дирекцията, отговорна за извършване на оценката.“
§2. В чл. 22, ал. 1, след думите „и се изготвя съгласно“ се добавя „образеца в“.
§3. В чл. 26 след думите „приложение № 3“ се поставя точка и думите: „който
има следното минимално съдържание: 1. основна информация за консултацията; 2.
въведение; 3. цели на консултацията; 4. консултационен процес; 5. относими документи и
нормативни актове; 6. описание на предложението; 7. въпроси за обсъждане; 8.
документи съпътстващи консултацията“ се заличават.
§4. Чл. 35 се изменя така:
„Чл. 35. Извършването на последваща оценка на въздействието включва:
1. определяне на целите на оценката;
2. същинско извършване на оценката;
3. обобщаване на оценката;
4. разпространение на резултатите от оценката.“
§5. Чл. 36 се изменя така:
„Чл. 36. Целите на оценката могат да са свързани с периодичен преглед на
прилагането на нормативния акт, с резултатите от регулирането на конкретна част от
съответните обществени отношения, със съответствието с определени конституционни
или законови положения, с изводи относно последиците от прилагането на акта чрез
правилата, заложени в него.“
§6. Чл. 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Същинското извършване на оценката включва:
1. определяне на обхвата и структурата на оценката;
2. определяне на заинтересованите страни и събиране на данни;
3. анализ на данните и оценяване на въздействията;
4. формулиране на изводи.
(2) Определянето на обхвата и структурата на оценката включва:
1. изследване на причините за приемането или изменението на
нормативния акт, при което се:
а. вземат предвид използваните ресурси, постигнатите резултати,
последиците и въздействията от приемането или изменението на
нормативния акт;
б. вземат предвид причинно-следствените връзки между приемането
или изменението му, последиците и въздействията от него, промени в
обществените отношения, промяна в поведението на адресатите на акта и
др.;
в. изследват мотивите, съответно докладът към проекта на
нормативния акт преди приемането му, частичната или цялостната
предварителна оценка на въздействието, когато са извършени такива;
г. изследва съдебна практика, свързана с нормативния акт.
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2. определяне на критерии за оценка, които могат да бъдат:
а. постигане на целите - степента, в която целите от приемането или
изменението на нормативния кат са постигнати, независимо дали това се
дължи на прилагането на нормативния акт;
б. ефективност - степента, в която постигането на целите, заложени
при приемането или изменението на нормативния акт, се дължи на
прилагането на нормативния акт;
в. ефикасност - постигането на целите, заложени при приемането
или изменението на нормативния акт, с минимално използване на ресурсите
при прилагането на нормативния акт;
г. устойчивост - степента на трайно решаване на идентифицираните
проблеми, включително броя на промените в нормативния акт;
д. полезност - степента на удовлетворяване на очакванията на
адресатите на нормативния акт.
3. определяне на въпроси за оценка.
(3) Определянето на заинтересованите страни и събирането на данни включва
идентифициране на адресатите и заинтересованите лица на нормативния акт и
осигуряване на относимите за оценката данни, включително чрез консултации със
заинтересованите страни.
(4) Анализът на данните включва трансформацията им в информация,
необходима за постигане на целите на оценката.
(5) Оценяването на въздействията от приемането или изменението на
нормативния акт се основава на анализа на събраните данни. При оценяването на
въздействията и формирането на изводи се тълкуват и обобщават анализираните данни,
като се правят съответните изчисления, като се използват самостоятелно или заедно
някои от следните методи/групи методи:
1. група методи за изследване чрез контролни групи, които позволяват да
се оцени ефектът от нормативната промяна чрез сравнение на
резултатите между равностойни тестова и контролна група;
2. група методи за проучване на казуси, включително чрез проследяване
на процеса и реалистично оценяване, анализ на съгласуваност и анализ
на продължението и качествен сравнителен анализ;
3. прагматични подходи, включително наблюдение на изпълнението и
теория на промяната като рамка за данни;
4. модел на стандартните разходи, който оценява административните
разходи на икономическите субекти, породени от нормативно
установените задължения периодично да предоставят информация на
държавните органи за тяхната дейност;
5. други методи.“
§7. Чл. 38-40 се отменят.
§8. Чл. 41 се изменя така:
„Чл. 41. (1) Обобщаването на оценката изисква изготвянето на доклад. Докладът
съдържа резюме и основна част. Основната част на доклада съдържа най-малко:
1. увод;
2. определените цели;
3. обхвата и структурата на оценката, включително изследването на
причините за приемането или изменението на нормативния акт,
определените критерии за оценка и определените въпроси за проверка;
4. идентифицираните заинтересовани страни и събраните данни,
включително проведените консултации със заинтересованите страни;
5. анализът на данните;
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6. описание на въздействията и формулираните изводи, въз основа на
анализа на данните и методите за тяхното тълкуване, обобщаване и
изчисляване, причините за техния избор;
7. начините, по които ще бъдат разпространени резултатите от оценката;
8. препоръка за последващи действия, съгласно чл. 18б от Закона за
нормативните актове;
9. приложения.“
§9. Чл. 42 се изменя така:
„Чл. 42. Разпространението на резултатите от оценката се извършва от органа по
чл. 34, като в срок до 30 дни от нейното извършване организира нейното публикуване на
интернет страницата на администрацията, която го подпомага и я изпраща в
администрацията на Министерския съвет за публикуването ѝ на Портала за обществени
консултации.“
§10. Чл. 43 се изменя така:
„Чл. 40. В зависимост от резултатите от последващата оценка на въздействието
органът по чл. 34 може да предлага отмяна, изменение или допълнение на нормативния
акт и да инициира извършването на предварителна оценка на въздействието на
предложените промени.“
§11. Приложение№ 1 към чл. 16 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 16
Частична предварителна оценка на въздействието
Институция:

Нормативен акт:

……………………………

………………………….

………………………………………………

Лице за контакт:

Телефон:

………………………….

………………………….

1. Дефиниране на проблема/ите:
Проблем 1: „ … “
…………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………..
Проблем 2: „ … “
…………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………..
Проблем n: „ … “
…………………………………………………………………..………………………
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…………………………………………………………………………………………..
1.1. Кратко опишете проблема/ите и причините за неговото/тяхното възникване. По възможност посочете числови стойности
1.2. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на
работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).
1.3. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на проблемите.
1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока степен или такива от правото на ЕС.
1.5. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са
резултатите от тях?

2. Цели:
Цел 1: „ … “
…………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………..
Цел 2: „ … “
…………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………..
Цел n: „ … “
…………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………..
Посочете целите, които са поставени за решаване на дефинираните проблеми, по възможно най-конкретен и измерим начин, включително
индикативен график за тяхното постигане. Целите е необходимо да адресират дефинираните проблеми и да съответстват на
действащата стратегическа рамка.

3. Идентифициране на засегнатите страни:
1. … - бр.
…………………………………………………………………………………………..
2. … - бр.
…………………………………………………………………………………………..
n. … - бр.
…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….
Посочете всички потенциални засегнати (в рамките на процеса по извършване на частичната предварителна частична оценка на
въздействието) и заинтересовани (при обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове) страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации,
граждани/техни представители, държавни органи/общини и др.).

4. Варианти на действие. Анализ на въздействията:
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4.1. Вариант „Без действие“:
Описание:
…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….
Положителни (икономически/социални/икономически) въздействия:
…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….
(върху всяка засегната страна/група засегнати страни)

Отрицателни (икономически/социални/икономически) въздействия:
…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….
(върху всяка засегната страна/група засегнати страни)

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия: ……………………..
……………………………………..……………………………………………………
Административна тежест: ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
(въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест)
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия,
вкл. върху всяка засегната страна/група засегнати страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни.

4.2. Вариант 1 „ … “:
Описание:
…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….
Положителни (икономически/социални/икономически) въздействия:
…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….
(върху всяка засегната страна/група засегнати страни)

Отрицателни (икономически/социални/икономически) въздействия:
…………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………..
(върху всяка засегната страна/група засегнати страни)

Специфични въздействия:
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Въздействия върху малките и средните предприятия: ……………………….
……………………………………..……………………………………………………
Административна тежест: ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
(въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест)
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия,
вкл. върху всяка засегната страна/група засегнати страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни.

4.3. Вариант 2 „ … “:
Описание:
…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….
Положителни (икономически/социални/икономически) въздействия:
…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….
(върху всяка засегната страна/група засегнати страни)

Отрицателни (икономически/социални/икономически) въздействия:
…………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………..
(върху всяка засегната страна/група засегнати страни)

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия: ……………………….
……………………………………..……………………………………………………
Административна тежест: ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
(въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест)
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия,
вкл. върху всяка засегната страна/група засегнати страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни.

4.4. Вариант 3 „ … “:
Описание:
…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….
Положителни (икономически/социални/икономически) въздействия:
…………………………………………………………………..………………………
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………………………………………………………………………………………….
(върху всяка засегната страна/група засегнати страни)

Отрицателни (икономически/социални/икономически) въздействия:
…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….
(върху всяка засегната страна/група засегнати страни)

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия: ……………………….
……………………………………..……………………………………………………
Административна тежест: ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
(върху всяка засегната страна/група засегнати страни)
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия,
вкл. върху всяка засегната страна/група засегнати страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни.

5. Сравняване на вариантите:

Вариант
„Без действие“

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Ефективност
Цел 1: …
Цел 2: …
Цел 3: …
Ефикасност
Съгласуваност
Риск за прилагане
Сравнете вариантите чрез сравняване на ключовите ом положителни и отрицателни въздействия.
Посочете степента, в която вариантите ще изпълнят определените цели, съгласно основните критерии за сравняване на вариантите:
ефективност, чрез която се измерва степента, до която вариантите постигат целите на предложението;
ефикасност, която отразява степента, до която целите могат да бъдат постигнати при определено ниво на ресурсите или при най-малко
разходи;
съгласуваност, която показва степента, до която вариантите съответстват на стратегическите документи

6. Избор на препоръчителен вариант:
По проблем 1: Вариант n „ … “
…………………………………………………………………..………………………
8

………………………………………………………………………………………….
По проблем 2: Вариант n „ … “
…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….
По проблем 3: Вариант n „ … “
…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….
6.1. Промяна в административната тежест за физическите и юридическите лица от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми):

1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на избрания вариант
1.2. Ако се предвижда въвеждането на такса представете образуването на нейния размер съгласно Методиката по чл. 7а от Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

6.2. Създават ли се нови регулаторни режими / засягат ли се съществуващи режими и
услуги от прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните
проблеми)?

…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….

1.1. В случай, че се предвижда създаване нов регулаторен режим, посочете неговият вид (за стопанска дейност: лицензионен,
регистрационен; за отделна стелка: разрешителен, уведомителен; удостоверителен и по какъв начин това съответства с постигането на
целите).
1.2. Мотивирайте създаването на новия регулаторен режим съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4 от Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
1.3. Посочете предложените нови регулаторни режими отговарят ли на изискванията на чл. 10 – 12 от Закона за дейностите по
предоставяне на услуги.
1.4. Посочете изпълнено ли е изискването на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
1.3. В случай, че се изменят регулаторни режими или административни услуги, посочете промяната.

6.3. Създават ли се нови регистри от прилагането на препоръчителния вариант
(включително по отделните проблеми) ?

…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….

Когато отговорът е „Да“, посочете регистрите, които се създават и по какъв начин те ще бъдат интегрирани в общата регистрова
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инфраструктура.

6.4. По какъв начин избраният вариант въздейства върху микро, малките и средните
предприятия (МСП) (включително по отделните проблеми)?

(изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на избрания вариант)

6.5. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант (включително по
отделните проблеми):
…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….
Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, различни от отрицателните въздействия, включително
възникване на съдебни спорове и др.

7. Консултации:

……………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
(Посочете резултатите, включително на ниво ЕС: спорни въпроси, многократно поставяни въпроси и др.)

……………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Обобщете най-важните въпроси за консултации. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни
процедури.

……………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Обобщете най-важните въпроси за обществени консултации. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете
консултационни процедури.

8. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 6.2 и 6.3, дали е извършена оценка на
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въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
Изборът трябва да съответства на посоченото в раздел 1, съгласно неговата т. 1.5.

9. Изисква ли се извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието,
поради очаквани значителни последици?

(преценка съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за нормативните актове)

10. Приложения:
…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….
(приложете необходимата допълнителна информация и документи)

11. Информационни източници:
…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….
(посочете изчерпателен списък на информационните източници, послужили за оценка на въздействията на отделните варианти и при избор
на вариант за действие: регистри, бази данни, аналитични материали и др.)

12. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за извършването
на частичната предварителна оценка на въздействието:
Име и длъжност: …
Дата: …
Подпис: …

“
§12. Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1
РЕЗЮМЕ НА ЦЯЛОСТНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Нормативен акт:

Период на извършване на оценката:

……………………………

......................................................................

Водеща институция:
……………………………
Посочете институцията, отговорна за извършването на
оценката.

Други организации, участвали в

От какво ниво възниква необходимостта от предприемане на
действието?

Информация за контакт:
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извършването на оценката:

......................................................................

……………………………

......................................................................
име, телефон, е-поща

……………………………
Посочете организациите, които са участвали и/или са
съдействали за извършването на оценката.

1. Проблеми, цели и варианти на действие
1.1. Проблеми за решаване:
Проблем 1: „ … “
…………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………..
Проблем 2: „ … “
…………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………..
Проблем n: „ … “
…………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………..
Опишете проблема/ите и причините за неговото/тяхното възникване. По възможност посочете числови стойности.
Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на проблемите.

1.2. Цели:
Цел 1: „ … “
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Цел 2: „ … “
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Цел n: „ … “
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Посочете целите, които са поставени за решаване на дефинираните проблеми, по възможно най-конкретен и измерим начин, включително
индикативен график за тяхното постигане. Целите е необходимо да съответстват на действащата стратегическа рамка.

1.3. Разгледани варианти за действие:
Вариант „Без действие“:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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Вариант 1 „ … “:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Вариант 2 „ … “:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Вариант 3 „ … “:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Вариант n „ … “:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Посочете изследваните варианти, включително алтернативи на предприемането на нормативна промяна.

2. Препоръчителен вариант с доказателства и данни
2.1. Препоръчителен вариант:
Вариант n „ … “
Описание:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Положителни (икономически/социални/икономически) въздействия в тригодишна
перспектива:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Опишете накратко най-важните парични и непарични изрази на положителните въздействия, включително върху всяка засегната
страна/група засегнати страни

Отрицателни (икономически/социални/икономически) въздействия в тригодишна
перспектива:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Опишете накратко най-важните парични и непарични изрази на отрицателните въздействия, включително върху всяка засегната
страна/група засегнати страни.

Специфични въздействия в тригодишна перспектива:
Опишете накратко най-важните парични и непарични изрази на специфичните въздействия.

Въздействия върху малките и средните предприятия:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Посочете дали има микро, малки или средни предприятия, които са изключени от новите правила, въведени с предложението.
Посочете разпределението на разходите между микро, малките и средните предприятия.
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Административна тежест:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Посочете промяната в административната тежест за засегнатите страни.
Посочете дали се създават нови регулаторни режими или регистри, както и дали се засягат съществуващи регулаторни режими и
регистри.
Посочете дали предложението надхвърля ли минималните изисквания за административна тежест на ЕС.

2.2. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, различни от отрицателните въздействия, включително
възникване на съдебни спорове и др.

3. Представяне на годишните разходи от прилагането на вариантите
2.1. Препоръчителен
вариант:

Общи годишни разходи

Общи годишни ползи

Вариант n „ … “
Вариант „Без действие“:
Вариант 1 „ … “:
Вариант 2 „ … “:
Вариант 3 „ … “:
Опишете качествено и количествено всички значителни разходи и ползи на годишна база.
Използвайте приблизителни цифри и диапазони, включително парични разходи в лв.

4. Проведени консултации
Консултации:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Посочете основните засегнати страни, с които са проведени консултации. Посочете резултатите от консултациите.

5. Привеждане в действие и изпълнение
От коя дата предложението ще започне да действа?

..............................................
ден/ месец/ година

Коя институция ще отговаря за осъществяване на предложението и за контрола?
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..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Посочете отговорната институция за осъществяването на предложението. Посочете дали предложението предвижда разходи за
отговорната или друга институция?

Име, длъжност и подпис на директора на
дирекцията, отговорна за извършването на
цялостната предварителна оценка на
въздействието:

Дата:

Име и длъжност: …
Подпис: …
“
§13. Приложение № 3 към чл. 26 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 26
КОНСУЛТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИЯТА
Въведение:
1.1. ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Цели на консултацията:
1.2. ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Консултационен процес:
1.3. ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Относими документи и нормативни актове:
1.4. ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ВЪПРОСИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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4. ДОКУМЕНТИ, СЪПЪТСТВАЩИ КОНСУЛТАЦИЯТА
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
“
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: Веселин Даков
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