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СТАНОВИЩЕ 

 
на дирекция „Модернизация на администрацията“ 

 
ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон 

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-03-00-62 от 23 януари 2018 г. частична предварителна оценка на 

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

със следните препоръки:  

 

1. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:  

В подраздел 1.1 е необходимо възможно най-ясно да се представи 

проблемът/проблемите, чието решение се търси. Проблемите най-често се изразяват в 

липсата на уредба, несъвършенства в уредбата, непрецизни процедури, негативни 

тенденции със съответните последствия, заради които се налага предприемане на 

определени действия за отстраняването им. В случая е налице необходимост от прецизиране 

на уредбата и привеждането й в съответствие с европейските стандарти. Във връзка с това 

предлагаме изброените проблеми в подраздел 1.1 да се преформулират, така че да е ясно, че 

законодателните промени се налагат с оглед отстраняване на несъвършенствата в уредбата, 

създаване на условия за разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива и 

регламентиране на правомощията на КЕВР във връзка с прилагането на разпоредбите на 

Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. 

относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.  

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
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2. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“:  

В този раздел е необходимо да се посочи съответен брой на заинтересованите страни 

по групи, където е възможно.  

 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/ 
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