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СТАНОВИЩЕ 
 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ 
 

ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Закона 

за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 

 

На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация, дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува 

постъпилата с Ваш № Е-03-00-548 от 28 ноември 2017 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката със 

следните препоръки: 

 

1. В полето „Дата“ е необходимо да се посочи датата на изготвяне на оценката.  

 

2. Относно раздел 1 „ Дефиниране на проблема“: 

Доколкото при извършването на частична предварителна оценка на въздействието 

следва да се използват конкретни данни и статистика, които са съществена част от 

дефинирането на проблемите и обосновката на избрания вариант, предлагаме изложението в 

този раздел да се допълни по възможност със съответната статистика или друга съпътстваща 

информация относно констатираните проблеми. 

 

3. Относно раздел 2 „Цели“: 

Предвид препоръката по т. 1 и в случай че са налице данни и статистика, които могат 

да бъдат използвани по отношение на поставените цели, предлагаме някои от целите да 

бъдат формулирани с очакван качествено или количествено измерим резултат. Формулирани 

по подобен начин, целите биха имали особено значение при последващо оценяване на 

реализирането на избрания вариант на действие. 
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4. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“:  

Предлагаме да се обмисли възможността кръгът на заинтересованите страни да бъде 

разширен и да бъдат включени организации на граждани, ангажирани с проблемите на 

енергетиката. 

 

5. Относно раздел 5 „Негативни въздействия“ и раздел 6 „Положителни 

въздействия“:  

 В тези два раздела следва да се разгледат негативните и положителните въздействия 

върху всички или поне върху основните групи заинтересовани страни при всички варианти. 

В случай че очакваните въздействия са сходни за различните групи заинтересовани страни в 

различните варианти, това следва да се посочи на конкретното място в изложението, за да е 

ясно, че въздействията са представени общо за всички заинтересовани страни.  

 

 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. 

 
 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“ /П/ 
 

 
/КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 

 
 
 
 
 


