МСП тест
Технология на процеса
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Процедура за провеждане на консултации

Проект на
нормативен акт

Обществено обсъждане
Национално представени
организации на работодателите
по смисъла на КСО

Вносител

Съгласувателна процедура

Вносител

Таблица с постъпилите
становища и предложения

Бизнес и браншови асоциации

Оценка на
въздействието
върху МСП

Организации на МСП
Неправителствени организации и
граждани

Мерки (промени на
проекта) за намаляване на
тежестта върху
микро/малки/средни
предприятия

Интернет страница на вносителя и Портал за обществени консултации (strategy.bg)
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Основни стъпки за провеждане на анализа
1. Описание на основанията и предварителен преглед на проблема
2. Определяне на обхвата на въздействие
• Подбор на икономическите дейности в обхвата на регулацията по КИД
2008.
• Определяне на броя МСП върху които проекта на нормативен акт ще
окаже въздействие.
• Определяне на броя на заетите в МСП върху които проекта на
нормативен акт ще окаже въздействие.

3. Описание на въздействието и механизма на регулация като бизнес
операции.
4. Количествено определяне на въздействие от промяната.
5. Описание на мерки, които биха намалили тежестта и разходите на
засегнатите МСП (на етап след приключване на процедурата по
консултации).
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Бизнес
• Предварителни
действия
• Изискуеми документи
• Място на подаване
• Начин на подаване
• Честота на подаване на
информация
• Действия по
изпълнение на
предписания

Администрация
• Преглед на заявление
• Преглед на документи
• Проверка на място
преди издаване на АА
• Издаване на АА
• Предписания
• Контрол в рамките на
срока на действие на
АА

Взаимодействие между бизнеса и администрацията
МИЕТ, БС и ПМСП,май 2013

Администрация

Подаване на заявление
Изисквани документи:
1. ЕИК
2. Удостоверение
3. Други

такса

Място на подаване:
Териториална дирекция
Община
Едно гише
Друго

такса

Служебна
проверка

Проверка на
място
Публикуване на
заявлението

Решение на
експертен съвет

Издаване на
администрати
вния акт

Неиздаване на
административ
ния акт

Обжалване

Начин на подаване:
На едно гише
По електронен път
По адрес на компетентния орган
Друг

Преглед на
заявлението

Решение на компетентния орган

Бизнес

Друга
специфична
операция

Описание на процеса като бизнес операции
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Бизнес

Администрация

ДНИ

(Дни необходими за извършване на операцията )

•
•

№2
№3
№4
ДОКУМЕНТ

№5

Предварително необходими документи
(Дни необходими за получаване на необходимите документи)

•
•

ДНИ

№1

Действия на администрацията (операции)
Технологично време за извършване на
всяка операция по предоставяне на
административната услуга или издаване на
административния акт

Срок за издаване
Компетентен орган

Общо време за издаване на АА на заявител

Технология на издаването
на административния акт

ОПЕРАЦИЯ

Описание на технологията за издаване на административния акт
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Описание на бизнес
операциите

Обхват
Икономически
дейности по КИД
Брой предприятия
засегнати от
регулацията

Брой МСП

Изисквани документи и такса за
издаването им от други
компетентни органи
Стойност на административната
услуга
Такса за издаване на
административния акт
Общо такси

Преки разходи на бизнеса

Фактори въздействащи върху стойността на услугата и
разходите на бизнеса

Аналитична оценка за въздействието върху МСП
Време за издаване на
административния акт
Честота на предоставяне
на услугата
Честота на предоставяне
на информация
Честота на издаване на
административния акт
Срок на действие
(валидност)
Време за издаване на
изискваните документи
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