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I. Относно раздел 4 „Варианти на действие” 
Предлагаме да се разгледат варианти на действие, които да бъдат насочени към разрешаване на 

дефинираните проблеми от раздел 1. При представянето на Вариант на действие 1 следва да се посочат 
какви са предвидените административни санкции, новите административни мерки, процедури, 
задължения и изисквания към дейността на участниците на финансовите пазари, както и новите правила 
за оповестяване на информацията.  

II. Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия” 
В тези раздели трябва да се разгледат вероятните икономически, социални или други въздействия 

върху всяка група от заинтересованите страни, а при възможност - количествено, качествено или парично 
представени. 

III. Относно раздел 8.1 „Административна тежест” 
Необходимо е накратко да се поясни в какво се изразява посоченото намаляване (при Проблем 1) и 

очакваното увеличаване (при Проблем 2) на административната тежест и коя група от заинтересованите 
страни ще бъде засегната. 

IV. Относно раздел 10 „Въздействие върху микро, малки и средни предприятия” 
Препоръчваме накратко да се аргументира твърдението, че проектът на акта не засяга МСП.  

 

*   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. 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
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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 
Закон за изменение и допълнение на 
Закона за дейността на колективните 
инвестиционни схеми и други предприятия 
за колективно инвестиране (Закон) 

Становище по ред: Единствено съгласуване 
Дата:   25.11.2020 
В отговор на №:    03-00-894/20.11.2020 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 


