
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я НА 

М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т 

СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията** 

ОТКОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Наредба 

за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядрено оръжие 

На основание чл. 306, ал. 3 от Устройствення правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация дирекция ,.Модернизация на администрацията" съгласува 

постъпилата с Ваш изх. № № 03-00-8/03.07.2017 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на проекта на Наредба за прилагане на гаранциите по Договора за 

неразпространение на ядрено оръжие със следните препоръки; 

1. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема^: 

Представена е основната информация за променнте, настьпили в резултат на 

Споразумението за прилагане на член 3, ал. 1 и ал. 4 от Договора за неразпространение не 

ядреното оръжие и Допълнителния протокол {1999/188 ЕВРАТОМ) към него. В този раздел 

е необходимо накратко да бъде дефиниран конкретен проблем, който налага предприемане 

на действия с оглед на решаването му. Съгласио поставената цел в раздел 2, която следва да 

адресира дефинирания проблем, той може да бъда формулиран като липса на нормативно 

регламентиране на обхвата, съдържанието. сроковете и процедурите, необходими за 

изпълнение на задълженията на Република Вългария. 

В подраздел 1.1. следва подробно да се опише дефинирания проблем и причините за 

неговото възникване, като тук следва да бъдат посочени настъпилите промени в 

изискванията към задълженията на страната в резултат на Споразумението и Допълнителния 

протокол. 
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в подраздел 1.3. не е посочено дали са извършени последващи оценки на нормативния 

акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях. 

2. Относно раздел 3 ^Занитересовани страни^ 

Задължително е да се гюсочи броя на илентифицираните заинтересован и страни. Целта 

е да се прндобие ясна представа за директните засегнати страни и мащаба на предложените 

изменения, както и за изследването на потенциалните въздействия върху тях. Следва да се 

посочи брой или приблизителна статистика за посочените лица, които имат задължение да 

предоставят информация съгласио Споразумението и Допълнителния протокол към него. 

3. Относно раздел 4 „Вариантн на действие" 

Информацията в този раздел следва да бъде доггьлнена, като във Вариант 2 се посочат и 

конкретните действия, предлагани в проекта на нормативния акт. които следва да бъдат 

предприети с оглед на решаване на дефинираниге проблеми и постигане на формулираните 

цели. 

4. Относно раздел 8.1. „Административната тежест" 

Посочено е, чс алминистративната тежест ше сс намали и следва да се допълни 

информация в какво точно се изразява намаляваието Й. 

5. Относно раздел 10. „Как въздейства акты вьрху микро-, малките и средннте 

предприятия (МСП)?" 

Посочено е. че актът засяга пряко МСП и следва да се посочи в какво точно се изразява 

въздействието върху тях. 

6. Относно раздел )3. „Приемането на нормативния акт произтича ли от правого 

на Европейския съюз" 

Следва да се посочат актовете. от които произлизат задълженията за страната, както и 

дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съгоз. 

Съгласио чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 

въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна 
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оценка на въздействието се включват във фииансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от 

Устройствсния правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

На основание чл. 306. ал. 4 от Устройствення правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде 

съобразена с препорькнте от становището. 

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

неговата администрация с необходимо това становище да бъде публикувано заедно с 

ирсработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации, 

ировеждани в изпълнение на Закона за нормативннтс актове. 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА" / / / / 

/КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 
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