
София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа: 02/ 940-29-99, факс: 02/ 981-81-70 
 

Становище на  
администрацията на Министерския съвет 

Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове 

Проект на акт: Вид оценка:  Частична 
Проект на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за акцизите и данъчните складове Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата:   11.07.2019 
В отговор на №:    № 03-00-650/11.07.2019 г. 

Институция: Министерство на 
финансите 

 
Диспозитив: Съгласува с препоръки 

Основание: Чл. 30б, ал. 3, т. 2, б. “а” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация 

 

 І. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема”:  
          Предлагаме в т.1.2. да бъдат включени статистически данни и/или друга подходяща информация 
от цитирания функционален анализ, обосноваващи необходимостта от предприемане на конкретни 
мерки за оптимизиране и допълнително обезпечаване на осъществявания контрол по Закона за 
акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). 

 ІІ. Относно раздел 2 „Цели“:   
          След попълване на информацията в т.1.2. на раздел 1 от оценката предлагаме някои от целите да 
се формулират с качествено или количествено измерим резултат по отношение на осъществявания 
контрол и превенция, ефективност в дейността на митническите органи и т.н.  

  ІІІ. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:   
 Предлагаме Вариант 1 да стане Вариант 0 (във всички раздели от оценката). 
 Предлагаме Вариант 2 да стане Вариант 1 (във всички раздели от оценката), а представянето му в 

раздел 4 да се допълни с информация и данни относно готовността (ресурсна, кадрова, техническа и 
т.н.) на основните групи заинтересовани страни за изпълнение на предложените нормативни промени. 
В случай че се предвиждат нови или се променят съществуващи административни санкции за 
извършени административни нарушения – това също следва да бъде описано, както и да се представи 
подходът за определяне размера на санкциите.     

 В раздел 4 е необходимо да се посочи и кой е препоръчителният вариант за действие.  

  ІV. Относно раздел 8.1. „Административната тежест за физическите и  
юридическите лица“:   

       Предлагаме  изложението в този раздел да се допълни с кратко описание на предложените 
промени в ЗАДС и да се обоснове защо не се очакват промени в административната тежест.  
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      Предлагаме за яснота да се опише накратко какво е актуалното състояние на уредбата по ЗДДС 
относно съществуващата финансова тежест, как предложените промени ще доведат до намаляване на 
финансовата тежест за определена група заинтересовани страни, както и до каква степен с 
нормативните промени ще се засегнат съществуващи режими и услуги. 

V. Относно раздел 10 „Как въздейства актът върху микро, малките и 
средните предприятия (МСП)?“:   
В този раздел е необходимо да се обоснове накратко защо не се очакват ефекти върху МСП при 

приемане на предложените нормативни промени.  
 

 

*   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. 

** При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 
администрация се съпоставят кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на 
въздействието и кръгът от въпроси, засегнати от обхвата на нормативната намеса в проекта на акт. 

*** 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. 

 

ЗА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
                 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА”      /П/ 
 

                                      /ВАНЯ НОВАКОВА/ 
                                                                                                                                                                           (заповед № Н-1032/04.07.2019 г.) 

 
 

 


