Р ЕП УБ ЛИ К А БЪ Л Г А РИ Я

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

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 № 03-00-803 от 23 ноември 2018 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване
и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП) със
следните препоръки:
1. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:
Предлагаме изложението в този раздел да започне с изброяване на проблемите (напр.
липса на нормативна база за присъединяване на Република България към ЕНМ и
произтичащото от това присъединяване към ЕМП, липса на регламентация на ролята на
ЕСП и националния орган за преструктуриране в националната рамка за преструктуриране
с оглед на присъединяването на Република България към ЕМП и т.н.) и след това да
продължи с тяхното представяне.
В т. 1.2. предлагаме да се даде информация относно действащата уредба и да се
обоснове необходимостта от предприемане на нормативни промени.
2. Относно раздел 2 „Цели“:
След допълване на информацията в раздел 1 на оценката и обосноваване на
необходимостта от предприемане на нормативни промени ще може да се прецени дали
формулираната цел съответства на констатираните проблеми.
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3. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“:
Предлагаме да се посочи брой на заинтересованите страни по групи, където това е
възможно.
4. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:
Предлагаме представянето на Вариант за действие 0 „Без действие“ да се допълни с
информация относно актуалното състояние и уредба и какви са очакваните последствия, в
случай че не бъдат предприети нормативни промени.
Представянето на Вариант за действие 1 следва да се допълни с описание на
конкретните предложения за промени в ЗВПКИИП, в съответствие с изискванията на
европейското законодателство. С оглед на обстоятелството, че с промените ще се въведат
нови такси – това е необходимо да бъде посочено, както и да се опише подходът, който ще
бъде възприет при определянето им. В случай че се предлагат промени и в други закони,
това също следва да бъде посочено, както и да се разгледат очакваните ефекти от промените
в тези закони.
5. Относно раздел 5 „Негативни въздействия“ и раздел 6 „Положителни
въздействия“:
В тези два раздела е необходимо да бъдат разгледани ефектите от Вариант за
действие 0 и Вариант за действие 1 за всички заинтересовани страни.
6. Относно раздел 8.1. „Административната тежест за физическите и
юридическите лица“ и раздел 8.2. Създават ли нови регулаторни режими? Засягат ли
се съществуващи режими и услуги?“:
Предлагаме в раздел 8.1. да се обоснове необходимостта от промени, въпреки
очакваното увеличаване на административната тежест за определени групи заинтересовани
страни, както и да се опише в какво конкретно се изразява увеличаването на
административната тежест.
В раздел 8.2. предлагаме да се опише по-подробно как ще се уреди осъществяването
на обмен на информация и сътрудничество между ЕСП и националния орган за
преструктуриране и тази уредба въвежда ли нови регулаторни режими и/или засяга ли
съществуващи режими и услуги.
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7. Относно раздел 10 „Как въздейства актът върху микро, малките и средните
предприятия (МСП)?“:
Предлагаме в този раздел да се обоснове накратко защо не се очакват ефекти върху
МСП от промените.
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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