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Становище на  
администрацията на Министерския съвет 

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

Проект на акт: 
Вид оценка:  Частична  

Проект на Постановление на Министерския 
съвет за изменение и допълнение на Тарифата 
за таксите, които се събират от органите на 
държавния здравен контрол и националните 
центрове по проблемите на общественото 
здраве 

Становище по ред: Единствено съгласуване 
Дата:   30.03.2021 
В отговор на №:    №  03-08-629/25.03.2021 г. 

Институция: 
Министерство на 
здравеопазването 
 

 
Диспозитив: Съгласува с препоръки 

Основание: Чл. 30б, ал. 3, т. 2, б. “а” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация 

                 

                І. Относно раздел 1 „Проблем/проблеми за решаване“:   
       Предлагаме за яснота този раздел да започне с конкретното формулиране на проблемите. В 
началото на раздела, където се посочва, че е необходимо да се въведат нови такси и да се 
промени съществуваща такса за доказване на SARS-CoV-2 чрез RT-PCR, поради промяна в 
стойността на използваните материали. Предлагаме да се опише накратко какво е актуалното 
състояние (например с предоставяне на данни от цитирания функционален анализ), какви са 
разходите за материали и персонал за лабораторните анализи (при доказване на IgМ или IgА, или 
IgG антитела срещу SARS-CoV-2 с ELISA, за клас имуноглобулини, определяне на неутрализиращи 
антитела срещу SARS-CoV-2 с ELISA, целогеномно секвениране на SARS-CoV-2, определяне на SARS-
CoV-2 специфични Т-клетки посредством метод ELISpot, флоуцитометрично определяне на SARS-
CoV-2 специфични Т лимфоцити), как се преодолява липсата на конкретни такси за изброените 
дейности към момента, как се прилага настоящият размер на таксата, която следва да се промени 
(например с данни от функционалния анализ, с посочване на размера на таксата, и какви са 
конкретните промени в цените и в стойността на материалите, които следва да бъдат отразени в 
актуализирания размер на таксата) и др.  

        ІІ. Относно раздел 3 „Заинтересовани страни“: 
       Предвид спецификата на обществените отношения, които ще бъдат засегнати, предлагаме, 
след допълване на информацията в раздел 1 от оценката, да се посочи приблизителен брой на 
заинтересованите и засегнатите страни или да се поясни защо такъв брой не може да се 
определи. 

       ІІІ. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията“, 
раздел 5 „Сравняване на вариантите” и раздел 6 ”Избор на 
препоръчителен вариант”:  
       След допълване на информацията в раздел 1 и раздел 3 от оценката предлагаме 



      
2 

 

представянето на вариантите в раздел 4 да се допълни с по-конкретна информация относно 
актуалното състояние, причините за въвеждане на нови такси и за промяна на съществуващи 
такси, като се проследят възможните варианти за действие по всеки един от посочените в раздел 
1 проблеми. Предлагаме също в раздел 5 от оценката сравнението на вариантите да се допълни, 
така че да обхване всички разгледани в раздел 4 проблеми и след това в раздел 6 да се посочи 
препоръчителният вариант за действие за всеки проблем. 

      ІV. Относно информацията за препоръчителния вариант в раздел 6.1., 
6.2., 6.3.:  
      Предлагаме раздел 6.1. да се допълни, като се обоснове накратко защо не се очакват 
промени в административната тежест при избора на Вариант 2 по всеки от проблемите. В раздел 
6.2. и раздел 6.3. предлагаме да се опише каква е същността на предлаганите промени и защо се 
твърди, че тези промени  не засягат съществуващи режими и услуги, както и не се създават нови 
регистри, в контекста на изложеното в оценката, че са необходими промени в съществуваща 
такса и въвеждането на нови услуги и таксите за тях.   
         

 

*   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/ 

     
 

  


