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СТАНОВИЩЕ 
 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ 
 

ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за българското гражданство 

 

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

неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува  

постъпилата с Ваш № 03-00-85/03.04.2017 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското 

гражданство със следните препоръки: 

 

1. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:  

1.1 В началото на раздела при представянето на проблемите, които ще се решават, е 

необходимо те да бъдат дефинирани максимално кратко и възможно най-конкретно, за да се 

изяснят и причините за извършването на оценката. Във връзка с това и за яснота предлагаме 

изложението в раздел 1 да се допълни с обобщено изброяване на подробно описаните в 

раздела проблеми. 

1.2 При дефиниране на проблемите и очертаване на влиянието им върху 

заинтересованите страни, а и върху обществото като цяло, е необходимо изводите за 

значимостта на проблемите да бъдат подкрепени със статистически данни или друга 

относима информация, ако такива са налични и могат да бъдат събрани (напр. брой на 

производствата по Глава пета от закона, данни относно констатирани нарушения на други 

закони поради посочената непълнота в Закона за българското гражданство и т.н.). 

Статистическите данни или друга съпътстваща информация за процесите ще дадат по-

реална представа за количествените измерения на проблемите не само в конкретната сфера, 
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но и за други сфери на дейност, пряко или косвено, засегнати от проблемите. Също така 

наличието на количествени критерии при поставянето на цели и съответно при избора на 

вариант за действие за решаването на проблемите ще бъде и основа за преценка на 

резултатите от избрания вариант. 

 

2. Относно раздел 2 „Цели“: 

При формулиране на целите е препоръчително да бъдат включени количествени или 

качествени критерии, въз основа на които да се прецени и последващото им изпълнение.  В 

контекста на препоръката по т. 1 и в случай, че определени данни и статистика могат да 

бъдат събрани и използвани, предлагаме някои от целите в този раздел да бъдат 

формулирани с измерим резултат (напр. процент намаление или предотвратяване на 

пренасочването на вложени средства за други дейности и цели, различни от придобиването 

на българско гражданство след получаване на разрешението за постоянно пребиваване, 

намаление на броя на констатирани нарушения на други закони и т. н.). 

Формулирани по подобен начин, целите биха имали особено значение при 

последващо оценяване от реализирането на избрания вариант на действие. 

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

Предлагаме в този раздел, където е възможно, да се включи и ориентировъчен брой на 

заинтересованите лица така, както са идентифицирани по групи (напр. брой на 

политическите партии, брой на религиозните общности и т.н.). 

 

4. По отношение на раздел 5 „Негативни въздействия“ и раздел 6 „Положителни 
въздействия“:  

В раздел 5 и раздел 6 следва да се представят очакваните въздействия върху 

идентифицираните заинтересовани страни като се следва логиката на формулираните цели, 

така че да се даде допълнителна аргументация в подкрепа на избрания вариант – 

предприемане на нормативни промени. Също така следва да се има предвид, че за пълното 

представяне на потенциалните въздействия в тези два раздела следва да се разгледат 

негативните и положителните въздействия върху всички или поне върху основните групи 

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 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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