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I. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема” 
Предлагаме текстът на т. 1.1, където накратко е дефиниран проблемът, да намери място в т.1. 

В този раздел не е необходимо да бъдат описвани конкретните предложения за промени, а следва 

да се посочат само констатираните проблеми. 

Относно подраздел 1.1. „Кратко описание на проблема” 

Необходимо е да се изясни и посочи връзката между проблемите и факторите, които ги 

причиняват. В момента липсва ясно формулиран конкретен проблем и/или негативна тенденция, 

въз основа на които да се налагат изменения в нормативната уредба. 

Относно подраздел 1.2 „Опишете проблемите” 

Дефинираните проблеми могат да бъдат подкрепени с конкретни доказателства, които да 

очертават мащаба им и да посочват кой е най-засегнат от това.  

Относно подраздел 1.3 „……или анализи за изпълнението на политиката” 

Предлагаме да бъде включена информация, ако съществува такава, от извършени анализи 

или наблюдения. 

II. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни” 
Следва да се включи информацията за броя на потенциално засегнатите регистрирани 

одитори. 

III. Относно раздел 4 „Варианти на действие” 
Представянето на Вариант 2 следва да се допълни с конкретна информация за действията и 

изменения в нормативния акт така, както са описани в раздел 1 от оценката и да се посочат всички 

процедури, които се предлагат да бъдат въведени с реализирането на този вариант. В случай че се 

предвиждат административни наказания, следва да се опишат механизмът и размерът на 

санкциите при установени нарушения.  

IV. Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия” 
Информацията в тези раздели следва да се допълни, като се посочат конкретни въздействия 

върху посочените в раздел 3 заинтересовани страни. Към момента информация е обща, без да се 

посочват конкретните въздействия върху одиторите, потребителите на услуги и надзорните и 

регулаторни органи. Ако очакваните въздействия са сходни за различните групи заинтересовани 
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страни, това следва да се посочи в изложението, за да е ясно, че въздействията са представени 

общо за всички заинтересовани страни. 

V. Относно раздел 9 „Създават ли се нови регистри” 
Необходимо е да се предостави допълнителна информация за новия регистър. Следва да се 

изясни подходът за уреждането на отделните процедури по създаването му, представяне на 

необходимите данни и документи, достъпност и публичност и др. и задължително да се спазват 

изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния 

контрол върху стопанската дейност по отношение на регистърното производство. Напомняме, че 

изграждането на нови регистри следва да се съгласува с Държавна агенция „Електронно 

управление“. Освен това, въвеждането на нов регулаторен режим поражда и необходимост от 

административен ресурс за неговото поддържане, с което ще се ангажират и/или увеличат 

административните разходи по поддържането му. 

VI. Относно раздел 10 „Въздействие върху микро, малки и средни 
предприятия (МСП)” 
Маркирано е, че Актът няма ефект върху МСП. Предлагаме на кратко да се обоснове това 

твърдение. 

VII. Относно раздел 13 „Приемането на нормативния акт произтича ли от 
Европейския съюз?” 

В този раздел следва да се посочат изискванията на Регламент (ЕС) № 537/2014, Директива 

2006/43/ЕС и Директива 2014/56/ЕС. Ако е била извършвана и оценка на въздействието на ниво 

Европейски съюз, следва да посочите връзка към източника. 
 

 

*   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 кръга от въпроси проблеми и решения, разгледани в оценката на 
въздействието и кръга от въпроси, засегнати 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. 
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