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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 „Проблем/проблеми за решаване“:   

Предлагаме представянето на всеки от проблемите да започне с краткото им формулиране (както 

са формулирани в раздел 4 от оценката). След това предлагаме изложението да продължи с 

представянето на проблемите и на необходимите мерки, които следва да се предприемат в 

националното законодателство, за да се осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2021/23 (както е 

направено в изложението в раздел 1 от оценката). В случай че са налични статистически данни и/или 

друга подходяща информация, описваща същността на проблемите, актуалното състояние в България 

и на ниво ЕС, хода на процеса по вземане на решение на ниво ЕС за предприемане на съответни мерки, 

конкретните изисквания на Регламент (ЕС) 2021/23 и др., предлагаме също да се включат при 

представянето на проблемите, а източниците на информацията да се посочат в раздел 11 от оценката.  

ІІ.  Относно раздел 2 „Цели“:  

Предлагаме да се формулира една обща цел (по възможност с качествено и/или количествено 

измерим резултат), която би се постигнала с реализиране на формулираните към момента цели във 

връзка с въвеждането в националното законодателство на мерките, необходими за прилагането на 

Регламент (ЕС) 2021/23.  

ІІІ. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията“: 

Предлагаме представянето на Вариант 1 по всеки от проблемите да се допълни с информация 

относно предвидените конкретни нормативни промени в ЗПФИ. В случай че Вариант 1 включва и други 

мерки (различни от нормативните), това също е необходимо да се опише, както и да се посочат групите 

заинтересовани страни и съответните компетентни органи, за които са предвидени ангажименти и 

участие в процеса, каква е готовността им за изпълнение на ангажиментите (ресурсна, кадрова, 

финансова и т.н.), необходими ли са и какви допълнителни средства, как ще бъдат осигурени и др. В 

случай че Вариант 1 предвижда промени в съществуващи режими и услуги и/или ще уреди 

предоставянето на нови услуги, променят се размери на такси и/или се въвеждат нови такси (както е 

посочено в раздел 6.1. от оценката), засяга се дейността на регистри и/или се създават нови регистри – 

това също е необходимо да се опише. В случай че Вариант 1 включва въвеждането на административни 

санкции, предлагаме и това да се опише по-подробно, както и да се посочат кои ще са субектите, за 

които ще бъдат прилагани, за какви нарушения, как ще бъде определен размерът на санкциите и кои 
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ще са органите, на които ще бъде възложена функцията по контрол и налагане на административни 

наказания. В случай че при избора на Вариант 1 за всеки от проблемите ща се необходими промени и 

в други нормативни актове (например в ЗКФН, както е посочено в раздел 1 от оценката), това също 

следва да се посочи, както и да се разгледат ефектите от промените за заинтересованите и засегнатите 

страни (включително каква е готовността за реализиране на тези промени – ресурсна, кадрова, 

финансова и др.). 

ІV. Относно информацията за препоръчителния вариант в раздел 6.2., 6.3. и 6.4.:  

След допълване на информацията в раздел 4 от оценката и въз основа на тази информация, 

предлагаме в раздел 6.2. и раздел 6.3. да се опише накратко каква е същността на Вариант 1 по всеки 

от проблемите и степента на нормативна намеса, за да се обоснове твърдението, че няма да бъдат 

засегнати съществуващи режими и услуги, не се уреждат нови режими и услуги и не се засяга дейността 

на регистри, а ако се засяга – как ще бъде засегната. В раздел 6.4. предлагаме да се поясни как 

промените ще се отразят и/или защо не се очаква да се отразят върху дейността на 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 кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на въздействието, се 
съпоставя с кръга от въпроси, засегнати в проекта на нормативен 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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