Р ЕП УБ ЛИ К А БЪ Л Г А РИ Я

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
, провеждани в изпълнение на
СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията“
На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува
постъпилата с Ваш № 03-00-105 от 8 юни 2018 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ
(ЗПП) със следните препоръки:
1. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:
Предлагаме изложението в този раздел да започне с посочване на проблемите (напр.
наличие на допълнителна административна тежест за заявителите за правна помощ при
установяване на факти и обстоятелства по чл. 22 от ЗПП, забавяне на процедурите по
предоставяне и произнасяне по заявленията за правна помощ и т.н.) и след това да продължи
с тяхното описание.
2. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“:
Предлагаме да се посочи ориентировъчен брой на заинтересованите страни по групи,
където това е възможно и като заитересована институция да бъде включена и Държавна
агенция „Електронно управление“.
3. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:
В този раздел се представят възможните варианти за действие и приложимостта им
за решаване на идентифицираните проблеми. Следва да бъде дадена информация за всеки
един от предложените варианти – какво ще бъде предприето при евентуалното приемане на
всеки вариант и какви ще бъдат последствията от него. Представянето следва да започне с
Вариант 0 – без действие и след това да се опишат и другите възможни варианти. Във връзка
с това предлагаме вариантите за действие да се преномерират като се започне с Вариант 0 –
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без действие и след това - Вариант 1 – приемане на проекта на ЗИД и тази последователност
да се спази при представянето на вариантите във всички раздели от оценката.
След преномериране на вариантите в този раздел предлагаме Вариант 0 – без
действие да се допълни с информацията относно актуалното състояние и очакваните
последствия при избор на този вариант. Предлагаме също описанието на Вариант 1 да се
допълни с конкретните предложения за промени в закона, за да се изясни дали предвидените
нормативни мерки съответстват на поставените цели, както и че положителните резултати
ще надхвърлят евентуалните разходи за реализиране на промените. При описанието на този
вариант следва да се изясни и дали се въвеждат нови или се променят съществуващи такси,
както и начинът за определянето им. В случай че се предвиждат промени и в други закони,
това също следва да се посочи като се представи и информация за очакваните ефекти от
промяната.
В този раздел следва да се отбележи и кой е вариантът, който се предлага да бъде
избран.
4. Относно раздел 5 „Негативни въздействия“ и раздел 6 „Положителни
въздействия“:
Изложението в раздел 5 и раздел 6 следва да бъде допълнено с информация относно
очакваните негативни и положителни въздействия по групи заинтересовани страни. В
случай че очакваните въздействия са сходни за различните групи заинтересовани страни в
различните варианти, това следва да се посочи в изложението, за да е ясно, че въздействията
са представени общо за всички заинтересовани страни.
5. Относно раздел 8.1. „Административна тежест за физическите и юридическите
лица“:
Предлагаме в този раздел да се опише отново в какво се изразява намаляването на
административната тежест.
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.
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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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