
                                    Приложение № 1 към чл. 16 

ФОРМУЛЯР 

за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

 

Институция: Министерство на финансите 

Нормативен акт: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на 

собствеността върху одържавени недвижими имоти, приета с Постановление № 95 на 

Министерския съвет от 2007 г., (ДВ, бр. 37 от 2007 г.). 

За включване в законодателната/оперативната програма на Министерския съвет за периода: 

01.07.2017  г. – 31.12.2017 г. 

Дата: 01 юни 2017 г. 

Контакт за въпроси: Йорданка Младенова - началник отдел, дирекция „Държавни помощи и 

реален сектор“ . Телефон: 02 9859 2550 

1. Дефиниране на проблема:  

Наличие на несъответствие между посочените в наредбата наименования на документите, 

които е необходимо да бъдат приложени към искането за изплащане на левовата равностойност 

на притежаваните жилищнокомпенсаторни записи (ЖКЗ) и фактически издаваните документи 

от Централния депозитар. Продължителна процедура за разглеждане и произнасяне по 

направените искания. Липса на регламент относно начина на изплащане на левовата 

равностойност на ЖКЗ, когато искането за изплащане е подадено едновременно от две и повече 

лица. 

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

Предлаганите промени са свързани с осигуряване на възможността гражданите 

да заявяват и получават административна услуга, свързана с осребряване на жилищни 

компенсаторни записи (ЖКЗ) в случаите предвидени със закон. Тази възможност е 

дадена с чл. 7, ал.3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени 

недвижими имоти (ЗВСОНИ), като изпълнението й е възложено на Министерството на 

финансите.  

В съответствие с промените, направени в Правилника за дейността на 

„Централен депозитар” АД, в началото на месец март 2016 г. посоченото търговско 

дружество преустанови издаването на депозитарни разписки, като занапред 

удостоверителния документ за притежавани ЖКЗ е наименован „Удостоверение за 

притежавани финансови инструменти“. В действащата Наредба за прилагане на чл. 7, 

ал. 3 от ЗВСОНИ е посочена единствено депозитарната разписка като документ, с 

който се удостоверява наличие на ЖКЗ, и това налага изменение на разпоредбата с 

оглед предотвратяване на евентуални неясноти при окомплектоване на представяните 

искания на гражданите за изплащане на левовата равностойност на притежаваните от 

тях ЖКЗ. Вследствие на това в значителна степен ще бъдат улеснени правоимащите по 

отношение на своевременното разглеждане на исканията. С прилагането на наредбата, 

в процеса на работа на определеното звено, което е отговорно за разглеждане на 

подадените искания се установи и възможност за допълнително облекчаване на 



административната тежест за гражданите по отношение на броя на необходимите 

документи, които да бъдат прилагани към исканията и възможността за съкращаване на 

сроковете за тяхното разглеждане.  С представения проект се предлага:   

а) да отпадне задължението за представяне на два документа, които 

правоимащите представят пред Министерството на финансите при депозиране на 

искането; 

б) срокът за произнасяне се намалява от три месеца на един; 

в) прецизира се начина на изплащане на обезщетенията, когато искането е 

подадено едновременно от две или повече лица. 

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство 

или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. 

Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото 

законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови 

технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и 

др.). 

С проекта на постановление не се предлагат съществени изменения в съществуващо 

законодателство. Предвидените изменения и допълнения имат за цел разпоредбите на 

наредбата да бъдат съобразени с фактическите условия на работа на „Централен депозитар“ АД 

и промените относно наименованието на издаваните от същия документи. Също така с 

предложените промени ще бъде дадена възможност за бързина и ефективност на действията на 

администрацията при удовлетворяване на заявените за реализация права на гражданите.  

Очакваният резултат не може да бъде постигнат чрез промяна в организацията на работата или 

други административни способи. 

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за 

изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?  

Не са извършвани последващи оценки на нормативния акт или анализи. 

2. Цели:  

С приемането на проекта на постановление разпоредбите на Наредбата за прилагане на 

чл. 7, ал. 3 от ЗВСОНИ ще бъдат приведени в пълно съответствие със съществуващите 

обективни условия за взаимодействие между гражданите, Централния депозитар и 

Министерството на финансите. Гражданите ще бъдат улеснени в процеса по реализация на 

техните права, като същевременно се съкращава срока за това.  

3. Идентифициране на заинтересованите страни:  

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които 

предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена  област/всички 

предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни 

органи, др.). 

Правоимащите граждани; 

Министерството на финансите; 

Централния депозитар. 

4. Варианти на действие:  

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“. 

Вариант за действие 1 „Без намеса“ („Без действие“).  



При този вариант правоимащите граждани биха изпитвали затруднение при правилното 

определяне на съответните документи, които е необходимо да бъдат приложени към исканията 

за обезщетяване. Също така, срокът от подаване на искането до издаването на заповед за 

изплащане може да продължи 3 месеца, а в някои случаи и повече време.  

Вариант за действие 2 „Приемане на постановлението“.  

При този вариант е необходимо изготвения проект на постановление да бъде съгласуван по 

реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация и да бъде предоставен за обществена консултация с публикация на страницата 

на Министерството на финансите в интернет и на Портала за обществени консултации с 

гражданите и юридическите лица в предвидения в Закона за нормативните актове срок. След 

приемането на проекта на постановление от Министерския съвет ще бъде дадена възможност за  

предприемане на необходимите действия за прилагане на наредбата чрез синхронизиране на 

усилията на органите и организациите, които са ангажирани с процеса по удовлетворяване на 

исканията на гражданите за изплащане на левовата равностойност на притежаваните от тях 

ЖКЗ. Изпълнението на този вариант ще гарантира на гражданите по-голяма оперативност от 

страна на административните органи, като същевременно ще намали административната 

тежест за тях, като ги облекчи чрез отпадане на необходимостта от снабдяване с документи, 

които имат дублиращ се характер при съкращаване на времето за произнасяне от 

компетентните органи. 

5. Негативни въздействия:  

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални 

икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от 

вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани 

страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни 

въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни. 

Вариант за действие 1 „Без намеса“  

Икономически негативни въздействия: Няма да има. 

Социални негативни въздействия: Затруднения при реализацията на права на гражданите.  

Екологични негативни въздействия: Няма да има.  

Вариант за действие 2 „Приемане на постановлението“ 

Икономически негативни въздействия: Няма да има. 

Социални негативни въздействия: Няма да има.  

Екологични негативни въздействия: Няма да има. 

6. Положителни въздействия:  

Вариант за действие 1 „Без намеса“  

При този вариант не са идентифицирани положителни въздействия.  

Вариант за действие 2 „Приемане на постановлението“.  

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални 

икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните 

заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на 

действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. 



Социални положителни въздействия: Ускоряване на административните процеси и създаване 

на ефективна възможност за реализация на права на гражданите.  

7. Потенциални рискове:  

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително 

възникване на съдебни спорове. 

Не са идентифицирани възможни конкретни рискове от приемането на постановлението, 

включително възникване на съдебни спорове. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

☐ Ще се повиши 

☐ Ще се намали 

☐ Няма ефект 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и 

услуги? Не. 

9. Създават ли се нови регистри? Не. 

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те. 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)? 

☐ Актът засяга пряко МСП 

☐  Актът не засяга МСП 

☐  Няма ефект 

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? 

☐ Да 

☐  Не 

12. Обществени консултации: 

Обобщете най-важните въпроси за  консултации в случай на извършване на цялостна 

оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за 

нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете 

консултационни процедури. 

Ще се извърши обществена консултация по чл. 26 от Закона за нормативните актове, като 

документите ще бъдат публикувани на Портала за обществени консултации и на интернет 

страницата на Министерство на финансите. 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз? 

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително 

информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво 

Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 

☐ Да 

☐  Не 



14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт: 

Име и длъжност: Весела Данева – директор на дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ 

 

Дата: 26.06.2017 г. 

 

Подпис: /п/ 

(Весела Данева – директор на 

дирекция „Държавни помощи и реален сектор“) 

 

 

 

 

 

 

 


