Становище на
администрацията на Министерския съвет
Проект на акт:

Вид оценка:

Проект на Наредба за условията и реда за
Становище по ред:
осигуряване на безвъзмездна преводаческа
Дата:
услуга на български жестов език

В отговор на №:

(Наредбата се издава на основание чл. 25, ал. 1
Институция:
от Закона за българския жестов език от
министъра на труда и социалната политика.)

Частична

20.07.2021 г.
03-1569/14.07.2021 г.
Министерство на труда и
социалната политика

Диспозитив: С предложения за допълване на информацията в оценката.
Основание:

-

І. Относно раздел 1 „Проблем/проблеми за решаване“:
Предлагаме при представянето на проблема в този раздел да се включат статистически данни
и/или друга налична информация относно същността на проблема, неговия мащаб, актуално
положение и уредба, пряко засегнати групи, отговорни институции и др.

ІІ. Относно раздел 3 „Заинтересовани страни“:
Предлагаме да се посочи ориентировъчен брой на групата на преводачите от и на български
жестов език.

ІІІ. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията“:
Предлагаме при представянето на Вариант 1 да се изясни накратко в какво се изразява
очакваното негативно въздействие върху административната тежест при избора на този вариант за
действие. При представянето на Вариант 2 предлагаме да се посочи разпоредбата от Закона за
българския жестов език, във основа на която ще се води списък на преводачите на български
жестов език, както и да се уточни създава ли се нов регистър, ще бъде ли спазен принципът за
еднократно събиране на данни, вариантът предвижда ли предоставянето на нови
административни услуги и техния вид, какви са механизмите за контрол по предоставяне и
отчитане на преводаческата услуга, налице ли е финансова обезпеченост за реализиране на
промените и др.

ІV. Относно информацията за препоръчителния вариант в раздел 6.1.,
6.2. и 6.3.:
В раздел 6.1. предлагаме да се опише накратко каква е същността на предложената уредба и
да се обоснове защо не се очакват промени на административната тежест. В раздел 6.2. и раздел
6.3. предлагаме да се опише защо при избора на препоръчителния вариант не се засягат
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съществуващи режими и услуги, не се въвеждат нови режими и услуги, както и да се уточни
създават ли се нови регистри.
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