РЕП УБЛИ КА БЪ ЛГАРИ Я

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията“
ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Закона
за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия
На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата

администрация

дирекция

„Модернизация

на

администрацията“

съгласува

постъпилата с Ваш № 12-00-383 от 17 май 2017 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за филмовата
индустрия със следните препоръки:
1. Относно раздел „Период за включване в законодателната/оперативната
програма на Министерския съвет“:
В този раздел следва да се посочи периодът за включване на проекта в
законодателната програма на Министерския съвет (напр. второто полугодие: 30.06.2017 г. –
31.12.2017 г.).
2. Относно раздел „Дата“:
В този раздел следва да се посочи датата на извършване на предварителната частична
оценка на въздействието.
3. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“:
В този раздел следва да се включи и конкретен брой на заинтересованите лица. Също
така предлагаме да се обмисли възможността за разширяване на кръга от заинтересовани
страни като в него бъдат включени и органите, отговорни за провеждане на конкурсните
процедури за предоставяне на държавна помощ, независимо от това, че досега действащите
процедури няма да се променят.
4. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:
По правило в този раздел следва да бъдат разгледани най-малко два възможни
варианта на действие за решаване на идентифицираните проблеми. Вариант 1 „без действие“
е т.нар. „нулев вариант“, при който следва да се разгледа и опише хипотезата, при която не
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се предприемат никакви действия. Видно от изложеното в оценката, в конкретния случай ако
не бъдат направени съответните промени в закона, действащата у нас нормативна уредба
няма да бъде синхронизирана с европейските изисквания относно финансирането и
производството, промоцията и разпространението на филми и това ще се отрази на
предоставяните финансови помощи в тази сфера. В случай, че бъдат направени съответните
изменения, отново видно от изложеното в оценката – ще е налице синхронизация на
уредбата и ще бъде постигната яснота и прозрачност при предоставянето на помощи, тъй
като ще има ясни критерии, в сила за всички държави от ЕС. Това е отделен вариант за
действие – с предприемане на нормативни промени, който също следва да бъде разгледан и
описан в този раздел, така както е направено в другите раздели, където са изложени
аргументи в подкрепа на нормативната промяна.
Във връзка с това е необходимо раздел 4 да се преработи и допълни като ясно се
разграничат и опишат поне двата възможни варианта на действие като се започне с вариант 1
– без действие и след това се разгледа и вариант 2 – предприемане на нормативни промени
като тук се включат всички аргументи и предвидени стъпки за действие на база изложеното в
другите раздели и особено описаното в раздел 13 относно необходимостта и ползите от
промяна в закона.
5. Относно раздел 5 „Негативни въздействия“ и раздел 6 „Положителни
въздействия“:
За пълното представяне на потенциалните въздействия в тези два раздела следва да се
разгледат негативните и положителните въздействия върху всички или върху основните
групи заинтересовани страни.
6. Относно раздел 10 „Въздействие на акта върху микро-, малките и средните
предприятия“:
Предлагаме да се разгледа накратко и хипотезата, при която микро-, малките и
средните предприятия ще бъдат засегнати от новата уредба като евентуални участници в
процесите, на база изложените в другите раздели аргументи в подкрепа на предложения
вариант за действие.
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.
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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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