РЕП УБЛИ КА БЪ ЛГАРИ Я

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

администрация

дирекция

„Модернизация

на

администрацията“

съгласува

постъпилата с Ваш № 03-215 от 22 март 2017 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на
земеделските земи със следните препоръки:
1. Общ коментар
С приетия с Решение № 635 на Министерския съвет от 2013 г. Втори пакет от мерки
за намаляване на регулаторната тежест са предвидени две мерки (№18 и №23), за
изпълнението на които са необходими промени в Закона за опазване на земеделските земи.
Предвид това, че се предлагат промени в закона и с цел законодателна ефикасност следва в
проекта на акт да бъдат предвидени промени относно изпълнението на тези мерки.
2. Относно раздел 2 „Цели“:
Практиката за формулиране на цели изисква по възможност те да бъдат обвързани с
измерим резултат. Доколкото са налице базови данни, които могат да бъдат използвани, e
необходимо поставените цели в раздел 2 да бъдат формулирани с измерим резултат (напр.
процент намаление на пожарите, причинени от небрежност от страна на земеделските
стопани, процент намаление на констатираните нарушение на закона и т. н.).
Формулирани по подобен начин, целите биха имали особено значение при
последващо оценяване от реализирането на избрания вариант на действие, а именно –
предприемане на нормативни промени.
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При формулирането на целите следва да се постави фокус върху намаляването на
пожарите за сметка на актуализирането на административните процедури.
3. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“:
В представената оценка на въздействието реално липсват идентифицирани
заинтересовани страни. Такива е необходимо да бъдат посочени, тъй като в раздели 5 и 6
следва да посочи какво ще бъде въздействието от вариантите върху тях. Тук следва да се
посочи и ориентировъчен брой на всяка група заинтересовани.
От изложеното в оценката става ясно, че заинтересовани страни са земеделските
стопани, които обработват пасища, мери, ливади и т.н., както и областните дирекции
„Земеделие“ и районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“.
4. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:
По правило при представянето на вариантите следва да се започне с варианта „Без
действие“ и след това варианта/вариантите за действие.
5. По отношение на раздел 5 „Негативни въздействия“ и раздел 6 „Положителни
въздействия“:
В тези раздели следва да се представят очакваните положителни и негативни
въздействия при всеки от разгледаните варианти и за всяка от заинтересованите страни.
От посоченото става ясно, че земеделските стопани ще бъдат задължени да подават
уведомления. Това представлява допълнителна административна тежест за тях и следва да
бъде отчетено като негативно въздействие по отношение на тях.
Предвид факта, че се предлага сравнително опростен по своя вид режим –
уведомление, приблизителната административната тежест по неговото реализиране може да
бъде изчислена лесно чрез използването на модела на стандартните разходи (необходимите
величини са честотата на годишна база за подаване, броят на задължените лица,
приблизителните разходи по подаването и времето, което то отнема). В тази връзка
препоръчваме да бъде изчислена административната тежест за земеделските стопани от
предложения нов режим. За целта може да бъде използван интерактивният калкулатор за
административна тежест, интегриран в Портала за обществени консултации.
Следва също, като минимум, в качествено отношение да се посочи дали се очаква
допълнително натоварване в областните дирекции „Земеделие“ и районните служби
„Пожарна безопасност и защита на населението“, както и да се определи какъв тип
въздействие ще породи това.
2
София, бул. „Дондуков” № 1, тел. централа: 02/ 940-29-99, факс: 02/ 981-81-70

Напомняме също, че при определянето на процедурата по подаването на
уведомлението следва да се предвидят принципите на комплексното административно
обслужване относно организацията по административното обслужване, като обръщаме
внимание, че за задължените лица ще бъде по-удобно да подават своите уведомления чрез
общинските служби „Земеделие“, заради по-близкото физическо разположение. Необходимо
е също да се предвиди и еднократно подаване, като областните служби „Земеделие“ и
районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ си обменят
информацията по служебен път.
6. Относно подраздел 8.1. „Административната тежест“:
Съгласно

Закона

за

ограничаване

на

административното

регулиране

и

административния контрол върху стопанската дейност уведомителният ред е класически вид
регулаторен

режим. В тази

връзка посоченото,

че няма да има ефект върху

административната тежест, не е коректно.
Необходимо е тук да се посочи, че тя ще се увеличи, както и крайният резултат от
изчислението на тежестта.
7. Относно подраздел 8.2. „Регистри“:
В оценката е посочено, че не се предвижда създаването на нови регистри. Предвид
създаването на нов режим остава въпросът дали уведомленията няма да се обобщават в
регистър.
8. 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 промяната като участници в отделни фази на
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.
На основание чл. 30б, ал. 4 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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