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СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията” 

 

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

изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 

 

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. № 03-00-341/ 30.05.2018 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално 

осигуряване, със следните препоръки: 

В началото на раздел 1, предлагаме да се дефинира конкретния проблем, който ще се 

решава, така че да се засегне несъответствието между европейското законодателство 

(Директива 2016/2341) и националното законодателство, регулиращо дейността на 

институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО). 

Става ясно, че е задължително въвеждането на изискванията на Директива 2016/2341 в 

българското законодателство, но е необходимо да се даде повече информация „за 

възникването на допълнителните разходи за пенсионноосигурителните дружества”, „за 

постоянните по-високи разходи за осъществяване на надзор от страна на банките 

попечители” и за допълнителни разходи за осъществяване на регулаторната и надзорна 

дейност на КФН”. Опишете накратко, доколкото е възможно, най-важните парични и 

непарични изрази на разходите за всички засегнати основни групи.  

В раздел 8.1 сте маркирали, че ще се повиши административната тежест за физическите 

и юридическите лица. Необходимо е в същото поле да се даде информация, в какво точно се 

изразява административната тежест и коя група от заинтересованите страни е засегната.  

В раздел 10 сте маркирали, че Актът засяга пряко МСП. Трябва да се посочи 

конкретното въздействие върху МСП по отношение на произлизащи от това финансови, 

административни или други задължения. Ако МПС са засегнати в значителна степен, то е 
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необходимо да се извърши оценка и измерване на действителното въздействие, съгласно т. 4.5 

– „Специфични въздействия: оценка на въздействието върху МСП” от „Методиката за 

предварителна оценка на въздействието на нормативни актове и програми”. 

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.  

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. 
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