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

I. Относно раздел 4 „Варианти на действие":
Предлагаме навсякъде в оценката Вариант I да стане Вариант 0, а Вариант II да стане Вариант I.
При представянето на вариантите е необходимо да се включат конкретни изводи за приложимостта им
за решаване на проблемите, за последствията за заинтересованите страни при избор на всеки от
вариантите, както и да се посочи кой е препоръчителният вариант за действие.
Предлагаме представянето на Вариант I „Приемане на Закон за изменение и допълнение на
Кодекса на търговското корабоплаване" в раздел 4 да се допълни с информация за конкретните
предложения за промени. Тази информация е необходима, за да се обоснове необходимостта от
предприемане на нормативни промени, като се даде и отговор на въпроси като:
1. Какво ще съдържат предвидените специални правила относно надзора на пазара на
морско оборудване и какви са предимствата на новата уредба в сравнение с актуалното
състояние?
2. Новата уредба ще засегне ли съществуващи режими и услуги и как ще бъдат засегнати
(променени)?
3.
4.

5.

Въвеждат ли се нови режими и услуги и какъв ред е предвиден за тях?
В какво ще се изразяват конкретно промените относно реда за извършване на прегледи и
издаване на свидетелства на морски кораби, плаващи под българско знаме, за които се
прилагат международните конвенции в областта на безопасността на корабоплаването?
Промените ще засегнат ли и как дейността и възложените вече функции на определени
административни органи?
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6.

Кои са тези органи и какви са техните функции, включително, предвиждат ли се промени
по отношение на упражняването на контролни функции, предоставянето на
административни услуги, администрирането на режими и как се очаква да бъде постигнато

оптимизирането на процесите?
7. Как промените ще засегнат дейността на признатите по реда на вторичното право на ЕС
организации, с които Изпълнителна агенция „Морска администрация" има сключен
договор за предоставяне на правомощия за извършване на прегледи на морски кораби,
плаващи под българско знаме и налице ли е готовност от страна на тези организации за
изпълнение на новите изисквания?
8.

Как промените ще засегнат дейността на организациите, нотифицирани от Изпълнителна
агенция „Морска администрация", да извършват оценяване на съответствието на
оборудването на морски кораби с вторичното право на ЕС и действащите международни
стандарти и налице ли е необходимата готовност и капацитет за изпълнение на новите
изисквания от страна на тези организации?
9. В какво се изразяват очакваните промени в административната тежест за
корабопритежателите при преминаването към електронни корабни документи?
10. Какви са предвидените специфични правила за предоставяне на яхти и други плавателни
средства за спорт, туризъм и развлечение, неизвършващи международно плаване, на
беърбоут чартър за кратки периоди от време и в какво се изразява предложеното по
отношение на тях оптимизиране?
11. Как ще бъдат засегнати компаниите, наели за работа на борда на кораб, лице, на което в Р
България е наложено административно наказание „лишаване от право да се упражнява
определена професия или дейност"?
12. Каква е готовността (ресурсна, кадрова и т.н.) на всички основни групи заинтересовани
страни за изпълнение на предложените нормативни промени?
13. Предвиждат ли се допълнителни разходи или намаляване на разходите спрямо актуалното
състояние и за кои конкретни групи заинтересовани страни, както и как са изчислени тези
разходи?
14. Какви са ефектите за държавния бюджет?
15. Разгледани ли са алтернативни варианти за действие и финансиране? и др.
По отношение на евентуални промени в уредбата на регистрите е необходимо да се изясни, че ще
бъдат спазени принципите за публичност и свързаност, че ще бъде осигурена необходимата
обезпеченост за воденето им от съответната структура, че е предвидено съгласуване с Държавна
агенция „Електронно управление" при създаването на нов регистър и т.н.
В случай че се предлага въвеждането на нови такси, или промени в съществуващите такси, това
също следва да бъде описано, както и какъв ще бъде подходът при определяне на размера на тези
такси.
Предвид очакваното засилване на контрола и създаване на нови състави на административни
нарушения, както и ако се предвиждат нови или се завишават (намаляват) размерите на съществуващи
административни санкции, това също следва да бъде разгледано, така че да е ясно, че предвидените
забрани и санкции ще бъдат определени пропорционално, в съответствие с обществения интерес и че
очакваните положителните ефекти от тях не надвишават евентуалните негативни ефекти. В случай че
са необходими промени и в други нормативни актове, това също следва да се посочи при
представянето на Вариант I, както и да се опишат очакваните ефекти от промените за заинтересованите
страни.
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il. Относно раздел 5 „Негативни въздействия" и раздел 6 „Положителни
въздействия":
'
Предлагаме а тези два раздела за някои от описаните въздействия (например, където се
разглеждат очаквани въздействия вьрху разходите, включително очаквано увеличаване на разходите
за определени групи заинтересовани страни), да се включат конкретни и/или приблизителни размери
на разходите с: изчисленото ориентировъчно повишение, в резултат на промените. Включването на
подобни изчисления ще позволи да се обоснове необходимостта и целесъобразността на
предложените промени, както и че очакваните положителни въздействия надвишават изброените
негативни въздействия при избора на Вариант I за решаване на проблемите.

Ill, Относно раздел 8.1. „Административната тежест за физическите и
юридическите лица" и раздел 8.2. Създават ли се нови регулаторни режими?
Засягат ли се съществуващи режими и услуги?":
Предлагаме изложението в раздел 8.1. да се допълни с кратко описание на очакваните промени
в административнзта тежест (повишаване/намаляване) по отношение на конкретни ! групи
заинтересовани страни и защо не се очакват промени в административната тежест за останалите групи
заинтересовани страни.
Предлагаме изложението в раздел 8.2. да се допълни с кратко описание на същността на
предложените нормативни промени и по-конкретно как промените ще засегнат режима на вписване
на кораби, наети по договор за беърбоут чартър, в регистъра на корабите, плаващи под българско
знаме, както и 8 какво се изразява и как се засяга от промените съществуващата администратиянз
услуга по преглед на кораби и издаване или заверка на корабни документи.

* 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 съгласуваното по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на нег.овата
администрация се съпоставят кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на
въздействието и кръгът от въпроси, засегнати от обхвата на нормативнатз намеса в проекта на акт.
*** На основание чл. 306, 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.
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**** 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
На основание §1, т.1 отДР на ЗЗЛД
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА"
/
?
/КРАСИМИР БОЖАНОВ/

3

