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СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ 

 

ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за 

изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

 

На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува  

постъпилата с Ваш изх. № 03-00-264 от 13.03.2017 г. частична предварителна оценка на 

проекта на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс със следните препоръки:  

   

1. По отношение на раздел „Дефиниране на проблема“  

От посоченото в раздела не става ясно какъв е основният проблем, който следва да се 

реши. При изготвянето на частична предварителна оценка на въздействието е важно тя да 

започне с кратко формулиране на основните проблеми. В момента предложеният текст е 

смесица от това какво предвижда законопроекта, което следва да намери място в раздел 4 и 

посочване на конкретните вторични актове на ЕС, които имат отношение към законопроекта. 

От посочените в раздел 2 цели може да се направи извода, че проблемите са напр. 

недостатъчна ефективност на административното сътрудничество между данъчните 

администрации, липса на прозрачност в многонационалните групи предприятия, изоставане 

в борбата с агресивно данъчно планиране и укриване на данъци и др. 

Така следва да са формулирани причините, които довеждат до промени в 

нормативната уредба, като по правило при определянето на проблемите следва да се посочи 

негативно явление. 

2. По отношение на подраздел 1.1. „Кратко опишете проблема и причините за 

неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават 

нормативната промяна“ 

В описанието на този подраздел отново е посочено кои са актовете от вторичното 

право на ЕС, които се транспонират или имат отношение към законопроекта. Тук следва да 

се посочи защо проблемите съществуват – в случая напр. защо нивото на сътрудничеството 

между данъчните администрации не е на необходимото ниво, в какво се изразява липсата на 
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прозрачност по отношение на многонационалните групи предприятия и т.н. – какво поражда 

проблемите. Следва този раздел да бъде допълнен с необходимата информация. 

3. По отношение на подраздел 1.2 „Опишете какви са проблемите в прилагането 

на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които 

налагат приемането на ново законодателство“ 

В този раздел липсва описание на проблемите в прилагането на съществуващото 

законодателство, което поражда проблемите, дефинирани в раздел 1. 

4. По отношение на раздел 2. „Цели“ 

Целите са формулирани добре. Обръщаме само внимание, че следва те да адресират 

преодоляването на конкретните проблеми, дефинирани в раздел 1 /които следва да се 

прецизират/. 

5. По отношение на раздел 3. „Идентифициране на заинтересованите страни“ 

При възможност следва да се посочи броя на заинтересованите страни (например на 

многонационалните групи предприятия,  които попадат в обхвата на българското данъчно 

законодателство и ще бъдат засегнати от новите промени). По този начин ще създаде 

възможност за придобиване на реална представа за мащаба на предложените промени. 

6. По отношение на раздел 4. „Варианти на действие“  

Във варианта, различен от „Без действие“ следва да се посочи в какво точно се 

изразяват действията, които се предлагат. Подобна информация се съдържа, или се извлича 

от другите раздели, но е необходимо конкретните предложения да намерят място в този 

раздел. Следва да се допълни описанието на вариант 1, като се включат всички конкретни 

предложения. 

7. По отношение раздел 5. „Негативни въздействия“ и раздел 6. „Положителни 

въздействия“ 

За пълното представяне на потенциалните въздействия следва в тези два раздела да се 

разгледат негативните и положителните въздействия върху всяка от идентифицираните в 

раздел 3. заинтересовани страни, както и за всеки един от описаните в раздел 4. варианти. 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“ 

/П/ 

ВАНЯ НОВАКОВА 

/съгласно Заповед № Н-416 от 10.03.2017 г./ 

 


