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I. Обща бележка  
При положение че се предвиждат промени в Правилника за устройството и организацията на 

работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските 
експертизи и в Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и 
отчитане на професионалните болести, предлагаме да се включат в графата „Нормативен акт”. 

II. Относно раздел 1 „Проблем/проблеми за решаване” 
За Проблем 1: 
Предлагаме да се посочат кои са конкретните заболявания или групите заболявания, за които е 

необходима актуализация на сегашните нормативно определени стойности в проценти на трайно 
намалената работоспособност и степен на увреждане, като се включат и конкретни примери или други 
факти, доказващи несъвършенствата в действащата нормативна уредба.  

III. Относно раздел 3 „Заинтересовани страни” 
За Проблем 1: 
Предвид спецификата на обществените отношения, които ще бъдат засегнати, предлагаме 

заинтересованите страни да се определят максимално изчерпателно, както и да се обмисли 
възможността за формиране на специфични подгрупи заинтересовани и засегнати страни, групирани 
по избрани критерии или категории. В случай че се прецени, че не е необходимо да се конкретизират 
отделни специфични подгрупи заинтересовани страни, предлагаме накратко да се мотивира защо 
такова разделяне не е необходимо. 

IV. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията.” 
За Проблем 1: 
Предлагаме във Вариант 2 да се изложат подробно новите критерии за оценка на уврежданията, 

да се посочи как ще се извърши актуализирането на процентите, съответстващи на отделните отправни 
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точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане, да се 
поясни как ще бъдат засегнати лицата с увреждания, които ще попаднат в обхвата на промените и др. 

 

*   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 се съпоставят кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на 
въздействието и кръгът от въпроси, засегнати от обхвата на нормативната намеса в проекта на 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/ 

                                      /КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 
 


