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СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията” 

 

ОТНОСНО: Частична предварителна оценка на въздействието на проект на 

Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за 

събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и 

за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища 

На основание чл. 30г от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, дирекция „Модернизация на администрацията” съгласува  постъпилата с Ваш 

изх. № 03 –04-479 от 8 ноември 2018 г. частична предварителна оценка на въздействието на 

проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда 

за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях 

и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища, със следните препоръки:  

Относно раздел „Заинтересовани страни” 

Идентифицираните преки ползватели на платената пътна мрежа и изброените 

косвено заинтересовани страни са посочени много общо. Предлагаме ориентировъчно да се 

определи техния брой, за да се изясни обхвата на действие. 

Относно раздел „Варианти на действия” 

 При представянето на Вариант за действие 2 следва да бъдат описани конкретните 

предложения за условията и реда за събиране на таксите. Следва да се изясни дали тези такси 

ще бъдат определени в съответствие с изискванията на чл. 7а от Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. 

 Относно раздели  „Негативни въздействия” и „Положителни въздействия” 

За пълното представяне на потенциалните въздействия в тези два раздела следва да се 

разгледат негативните и положителните въздействия на предлаганите варианти за действие 
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върху всички заинтересовани страни. Към момента е посочена обща информация. Необходимо 

е да се опишат качествено, а при възможност и количествено, всички значителни потенциални 

икономически, социални и други негативни и положителни въздействия за всеки един от 

вариантите.  

Относно раздел „Как въздейства акта върху микро, малки и средни предприятия” 

Предвид информацията в раздел „Идентифициране на заинтересованите страни”, 

където са посочени превозвачи, еднолични търговци и юридически лица, следва отбелязаният 

отговор да бъде ревизиран. В случай че остане „Актът няма ефект за МСП“, моля допълнете 

с аргументи. 

 

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 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. 
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