
МОТИВИ 

към проектa на Наредба за отмяна на Наредба № 63 за прилагане на Указ № 

1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други 

длъжности от осъдени лица 

 

С § 51 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за независимия финансов одит е отменен Указ № 1074 от 1974 г. за 

ограничаване заемането на отчетнически, материално-отговорни и други длъжности от 

осъдени лица (обн., ДВ, бр. 42 от 1974 г.; изм. и доп., бр. 34 от 1984 г. и бр. 26 от 1988 г., 

отм., бр. 18 от 2020 г.).  

Наредба № 63 за прилагане на Указ № 1074 за ограничаване заемането на 

отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица, чиято отмяна се 

предлага с проекта на акт, е издадена на основание чл. 2 от отменения указ.  

Съгласно чл. 13, ал. 2 от Закона за нормативните актове актът по прилагане на 

закон губи изцяло или отчасти сила едновременно с пълното или частичното отменяване 

на закона съобразно обсега на отменяването. Независимо от това, с цел създаване на 

правна сигурност и яснота за гражданите и бизнеса, се предлага изричната отмяна на 

Наредба № 63 за прилагане на Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, 

материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица. 

Отмяната на наредбата не предполага  административна тежест за гражданите и 

бизнеса или не се очаква да доведе до необходимост от  финансови ангажименти  за 

физическите и юридическите лица.  

Отмяната на наредбата не води и до необходимост от допълнителни разходи за 

сметка на държавния бюджет, в т.ч. по бюджета на Министерството на правосъдието и 

Министерството на финансите.  

С проекта на наредба не се въвеждат норми и изисквания на правото на 

Европейския съюз. 

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове проектът на наредба и 

мотивите към него ще бъдат публикувани за обществено обсъждане на интернет 

страницата на Министерството на финансите, интернет страницата на Министерството на 

правосъдието и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни. 

 

 

 


