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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 Закона за банковата несъстоятелност 

 

 

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. № 03-00-10 от 3 януари 2019 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата 

несъстоятелност (ЗБН), със следните препоръки: 

Относно раздел „Идентифициране на заинтересованите страни” 

При възможност следва да се посочи приблизителния брой на кредитните институции в 

България, инвестиционните посредници и финансовите холдинги. 

Относно раздел „Варианти на действия”  

За Вариант на действие 1 „Приемане на ЗИД на ЗБН” е необходимо да се даде повече 

информация за промените в чл. 94 от ЗБН. Предлагаме да се поясни как ще се осъществи 

изграждането на капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на банките и 

инвестиционните посредници и какъв ще бъде новия ред на взиманията на притежателите на 

необезпечени дългови инструменти, свързан с различните нива на подчиненост. 

Относно раздели „Негативни и Положителни въздействия” 

Информацията в тези раздели е необходимо да се допълни, като се разгледат 

икономическите, социалните или други въздействия върху всички заинтересовани и за двата 

варианта на действие. 

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

Следва да се обоснове отбелязания отговор, че „Актът няма ефект” върху МСП, тъй 

като съгласно чл. 94, т. 4а от ЗБН при извършване на разпределение на осребреното 

имущество, вземанията се изплащат и на вложители, които са физически лица или микро, 

малко и средно предприятие, за частта, която надхвърля размера на гаранцията по Закона 
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за гарантиране на влоговете в банките. Освен това предлагаме да се позовете и на цитираната 

в раздел 13 „Обобщена оценка на въздействието”, където се твърди, че с новите мерки се 

очаква повишаване на устойчивостта на банките при бъдещи кризи, което ще доведе до 

положително влияние върху финансирането на МСП от страна на банките и осигуряване на 

необходимата стабилност на кредитирането им. 

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. 

 

 

 

 ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА” /П/ 

 

         /КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 


