
Изх. №    742/29.03.2007г.

На вниманието на г-н Янаки Стоилов
Председател на комисията по правни въпроси 
към 40-то Народно събрание

Становище и предложения на Българската стопанска камара

ОТНОСНО:  Доклад  на  комисията  по правни въпроси  по  общият проект  на  приетите  на  първо 
четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове (Ваш № 753–03–
17 от 14.03.2007г.)1

1. В § 5 се включва следния текст: В чл. 9, ал. 1 в края се добавя следния текст: „като при 
въвеждане на класификации и кодове в случаите по чл.7а, при необходимост от съответствие, 
може да бъде използвана и латиница”.

Преномерират се оставалите параграфи от §6 до § 21 включително. 

2. В сегашния § 9, чл. 30, ал. 1 след думите „Всеки законопроект” се поставя запетайка и се 
включва текста „свързаните с него проекти на подзаконови нормативни актове”

 
В ал. 3 на същия член след думите „законопроекти” се поставя запетая и добавят думите „както и 
оценката за въздействие по чл. 26, ал. 2, т. 2”, а думите „в 14-дневен срок от поискването им ” се 
заменят с думите „в тримесечен срок от датата на публикуването им по ал. 1”.

Текста на ал. 5  на същия член отпада и се заменя със следния текст „Когато въздействията по чл. 
27, ал. 2, т. 4 са преценени като значителни се прилага процедурата за обществено обсъждане по 
ал.1 – ал.4”.

3. В чл. 33,  ал.  2,  т.  3 в началото се включват следните думи „актуализирани в резултат  на 
общественото обсъждане”.

 Т.7 на същата алинея отпада поради дублиране на текста

Предлаганите  промени  целят  удължаване  на  срока  за  обществено  обсъждане  и  повишаване  на 
качеството  на  подготвяните  законопроекти  чрез  детайлизиране  на  оценките  на  въздействие, 
консултирани преди всичко със задължените лица и  техните  представителни организации.  Те се 
основават  на  практиката  и  сроковете  за  обществено  обсъждане  на  страни  членки  с  най-
продължителен и пълноценен опит при обществено консултиране на проекти на нормативни актове 
и  прилагане  на  оценки  на  въздействие  на  законодателството  (за  опита  на  Великобритания  виж 
h  ttp://www.cabinetoffice.gov.uk/regulation/ria/ria_guidance/consultation.asp   ).

БСК изразява готовност за сътрудничество при последващи обсъждания и редакция на текста (за 
контакти т. 980 30 55,  brankov@bia-bg.com )

БОЖИДАР ДАНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ

1 Ползване  на  текста  и  позициите,  изразени  в  настоящия  документ  от  организации  и  лица,  нечленуващи  в  БСК с 
изключение на държавните органи, следва да става с изрично рефериране към източника, в т.ч., изх., номер и дата на 
настоящото становище.
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