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Становище на  
администрацията на Министерския съвет 

Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове 

Проект на акт: 
Вид оценка:  Частична 

 

Проект на Постановление на Министерския 

съвет за организация и координация на 

процеса на разговори за присъединяване на 

Република България към Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие 

(ОИСР) 

Становище по 

ред: 

Единствено съгласуване 

Дата:   
X

 
В отговор на №:    04-01-811/10.05.2022 г. 

Институция: 

Министерство на 

външните работи 

 

Диспозитив: Съгласува с препоръки 

Основание: Чл. 30б, ал.3, т. 2, б. „а“  
от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация (УПМСНА) 

 

І. Относно раздел 1 „Проблем/проблеми за решаване“: 

Предлагаме да се обмисли възможността проблемите да се преформулират например така:  

Проблем 1: „Задачите и начина на функциониране на постоянно действащия 

Междуведомствен координационен механизъм за присъединяване на Република България към 

ОИСР не са адаптирани и не са достатъчно оптимизирани спрямо спецификите и изискванията 

на стартиралия процес на фактически разговори за членство в ОИСР “; 

Проблем 2: „Пътната карта за действията по присъединяване на Република България към 

ОИСР в периода 2021-2023 г. не е актуална спрямо стартиралия процес на фактически 

разговори за членство в ОИСР“. 

ІІ. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията“: 

Предлагаме представянето на Вариант 2 по всеки от проблемите да се допълни с по-

подробно описание на конкретните предложения за нормативни промени. Ако вариантът 

съдържа и други мерки (различни от предложените нормативни промени), това също 

предлагаме да се посочи, както и да се опишат какви са тези мерки и какви са очакваните 

ефекти от тях за заинтересованите страни по всеки от проблемите (включително - необходими 

ли са допълнителни средства, за какви цели и как ще бъдат осигурени).  

В случай че за реализирането на Вариант 2 са необходими промени и в други нормативни 

актове и/или се изисква преценка на съответствието и приложимостта на проекта на акт с 

конкретни процедури, уредени в други нормативни актове (например по отношение на 

съгласуването по чл. 32 от УПМСНА), това също предлагаме да се поясни.  
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*   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. 

**   При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на 

въздействието, се съпоставя с кръга от въпроси, засегнати в проекта на нормативен акт. 

***   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/

X

           

                                                                (НИКОЛИНА СТОЯНОВА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


