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, 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 № РД-1149-02-416 от 1 юни 2018 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на 

Устройствен правилник на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) със 

следните препоръки:  

1. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:  

Изложението по т.1.1. следва да започне с изброяване на дефинираните проблеми 

(напр. наличие на затруднения при изпълнение на правомощията на началника на ДНСК, 

регламентирани в чл. 222 от ЗУТ, неефективно разпределение на работата и т.н.) и след това 

да продължи с тяхното представяне.  

2. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“:  

Предлагаме в този раздел да се посочи брой на заинтересованите страни по групи, 

където това е възможно.  

3. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:  

Предлагаме представянето на Вариант 2 да се допълни с информация относно 

съдържанието и структурата на проекта на нормативен акт, така че да бъде изяснено какви 

са конкретните предложения за промени в структурата, в резултат на които ще се постигне 

ефективно изпълнение на правомощията на началника на ДНСК, както и оптимизиране и 

законосъобразност на работата на административните звена. При представянето на Вариант 

2 също следва да се изясни готовността на ДНСК за изпълнение на предвидените промени 

(кадрова и ресурсна обезпеченост, спазване на правилата за административно обслужване, 
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информация за предвидената числеността и т.н., в съответствие с изискванията на Закона за 

администрацията). Предлагаме също за пълнота в този раздел да се разгледа и Вариант 3 на 

действие за изменение и допълнение на действащия правилник.  

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 7 „Потенциални рискове“:  

Предлагаме в този раздел да се включи кратка информация относно евентуалните 

съдебни спорове, които могат да възникнат в резултат на промяната и мерките, които ще 

бъдат предприети за минимизиране на риска от съдебни спорове.  

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. 

На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация това становище е необходимо 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/ 


