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СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията” 

  

 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. № 03-00-1036 от 19 декември 2018 г. частична предварителна оценка 

на въздействието на проект на ПМС за изменение и допълнение на Националните счетоводни 

стандарти, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г., със следните 

препоръки: 

 Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни” 

 Предлагаме да се посочи ориентировъчен брой на данъчно задължените лица, 

подлежащи на облагане с корпоративен данък и по ЗДДФЛ, а за посочената всеобхватна група 

„Всички предприятия”, да бъдат разгледани фирмите по сектори: например продажби на 

дребно и търговия, професионални услуги,  настаняване и хранителни услуги, транспорт и 

складиране, строителство и др., където основно предприятия от тези сектори сключват 

договори за експлоатационен лизинг. 

 Относно раздел 4 „Варианти на действия”  

 Във Вариант 1 следва да се включи информация за конкретните изменения в 

националния Счетоводен стандарт 17 Лизинг. 

 Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия” 

 Предлагаме информацията в тези раздели да се допълни, като се опишат потенциалните 

икономически ползи за идентифицираните данъчно задължени лица и предприятия.   

 Относно раздел 10 „Въздействие върху микро, малки и средни предприятия” 

 Бихме искали да отбележим, че поради липсата на информация относно конкретните 

изменения, които се предлага да се предприемат, към момента не става ясно как 

предложенията ще се отразят върху МСП. В допълнение на това, предлагаме да се ревизира 

информацията, че нормативния акт не засяга пряко МСП, с оглед на включените в раздел 3 

заинтересовани страни, както и в контекста на информацията в този раздел, че „всички 
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предприятия, включително МСП, са идентифицирани като заинтересована страна по 

проекта на акта”. 

 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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