
 

Образецът на частична предварителна 

оценка на въздействието влиза в сила 

от 01 януари 2021 г. 

 

 

 

 

Частична предварителна оценка на въздействието 

Институция: 

Министерство на финансите 

Нормативен акт: 

Проект на Решение на Министерския съвет за 

одобряване на законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица 

  
 

Лице за контакт: 

Валентин Точев – директор на дирекция 

„Данъчна политика“ 

 

Телефон и ел. поща: 

Тел: 02/9859 28 50, ел. поща: v.tochev@minfin.bg  

1. Проблем/проблеми за решаване 

Проблем 1:  Липса на законова възможност данъчните облекчения за деца и деца с увреждания 

да се ползват при определяне на годишната данъчна основа на починало лице родител/настойник или 

друго правоимащо лице, когато и преживелият родител/настойник и т.н. не отговаря на условията за 

ползване на данъчните облекчения за тази година. 

 

1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. По 

възможност посочете числови стойности. 

 В практиката възникват случаи, в които не е налице законова възможност за ползване на 

данъчното облекчение за деца или за деца с увреждания от друг родител/настойник или друго 

правоимащо лице, освен от лице, което обаче е починало през данъчната година. Когато 

родител/настойник, който в хода на годината е получавал например доходи от трудови 

правоотношения, съответно е плащал данък върху тези доходи и има право в края на годината при 

определяне на годишната данъчна основа да приложи данъчните облекчения за деца и за деца с 

увреждания, но същият почине, действащите разпоредби на ЗДДФЛ не позволяват данъчните 

облекчения да бъдат приложени с определяне на годишна данъчна основа за данъка на починалото 

лице. Съгласно ЗДДФЛ качеството на задълженото лице (родител, настойник, попечител и т.н.) се 

установява към 31 декември на данъчната година, за да се прецени дали то има право да ползва 

облекчението за конкретно дете, съответно при починало лице преди тази дата данъчните облекчения 

са неприложими. В практиката възникват случаи, при които преживелият родител/настойник и т.н. 

например не е получавал доходи за същата година, съответно не е плащал данъци и също не може да 

се възползва от данъчните облекчения.  
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1.2. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото 

законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови 

технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.). 

Проблемът не може да бъде решен в рамките на съществуващото законодателство, тъй като е 

свързан с липсата на законова възможност за ползване на данъчното облекчение за деца или за деца 

с увреждания в случаите на починало лице - родител/настойник или друго правоимащо лице при 

определяне на годишната данъчна основа на това лице за годината на смъртта. 

 

1.3. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на 

проблема/проблемите. 

Проблемът не може да бъде решен в рамките на действащата нормативна рамка, тъй като е 

налице липса на изрична законова възможност за прилагане на данъчните облекчения при 

определяне на годишната данъчна основа на починало лице родител/настойник и т.н. 

 

1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока 

степен или актове от правото на ЕС. 

Предложените промени във връзка с въвеждането на възможност да се ползват данъчните 

облекчения чрез подаване на годишна данъчна декларация за починалото лице от страна на 

наследниците по закон или по завещание, както и заветниците или техните законните представители, 

когато не са налице други възможности облекчението да бъде приложено, не произтичат от 

нормативни актове от по-висока степен или от актове от правото на ЕС. 

 

1.5. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за 

изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 

Не са извършени последващи оценки на нормативния акт, както и анализи за изпълнението на 

политиката. 

 

 

Проблем 2: Необходимост от въвеждане на законова регламентация, с която да се прецизира 

законовата уредба, гарантираща коректното изчисляване във всички случаи на съответните суми, 

които следва да се възстановят на/или удържат от лицата при определяне от страна на работодателя 

на годишния данък за доходи от трудови правоотношения, както и при определяне на данъка върху 

годишната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения в случаите, в които се подава  

годишна данъчна декларация.  

 

1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. По 

възможност посочете числови стойности. 

Във връзка със създадения ред за авансово ползване на данъчните облекчения за деца и деца с 

увреждания за 2022 г., действащата уредба на ЗДДФЛ и Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2022 г. не може да бъде приложена за всички случаи, касаещи определянето на годишния 

размер на данъка от страна на работодателя или при подаване на годишната данъчна декларация и 

удържането или възстановяването на съответните суми на лицата, доколкото законово е определено, 

че данъчните облекчения се ползват само до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 

17 от ЗДДФЛ, т.е. възстановяването на данък при прилагане на облекченията е възможно до размера 

на платения годишен данък върху доходите на физическите лица за 2022 г.  В тази връзка и с цел 

постигане на яснота и правна сигурност за данъчно задължените лица, за работодателите и за 

органите по приходите на Националната агенция за приходите (НАП), е необходимо да се въведе 

законова разпоредба, с която да се прецизират условията и реда при прилагането на данъчните 

облекчения за деца и за деца с увреждания. 
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1.2. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото 

законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови 

технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.). 

Проблемът не може да бъде решен в рамките на съществуващото законодателство, тъй като 

прилагането на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2022 г. е уредено с нормите 

на ЗДДФЛ и Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. Предвид това, 

прецизирането на съответните разпоредби, с което ще се постигне сигурност за засегнатите страни 

във връзка с прилагането на данъчните облекчения е възможно да бъде направено само чрез 

въвеждане на допълнителни законови норми.  

 

1.3. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на 

проблема/проблемите. 

Проблемът не може да бъде решен в рамките на действащата нормативна рамка, тъй като 

съответните норми на ЗДДФЛ и Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. могат 

да бъдат прецизирани единствено чрез въвеждане на преходна законова норма. По този начин 

коректно и законосъобразно ще бъде постигната яснота и прецизност в текстовете.  

 

1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока 

степен или актове от правото на ЕС. 

Предложеното въвеждане на преходна разпоредба, с която да се прецизират съответните норми 

на ЗДДФЛ и Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. във връзка с прилагане 

на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания, не произтичат от нормативни актове от по-

висока степен или от актове от правото на ЕС. 

 

1.5. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за 

изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 

Не са извършени последващи оценки на нормативния акт, както и анализи за изпълнението на 

политиката. 

 

2. Цели: 

 

Цел 1 –Преодоляване на липсата на правна възможност данъчните облекчения за деца и 

деца с увреждания да се ползват, чрез приспадане от сумата от годишните данъчни основи на 

лицата, имащи право да ползват данъчното облекчение, но които са починали през данъчната 

година.  

Цел 2 – Постигане на яснота в тълкуването на законовите разпоредби, свързани с  

коректното изчисляване във всички случаи на съответните суми, които следва да се 

възстановят или удържат от лицата при определяне от страна на работодателя на годишния 

данък за доходи от трудови правоотношения.  

 
Посочете определените цели за решаване на проблема/проблемите, по възможно най-конкретен и измерим начин, включително индикативен график 

за тяхното постигане. Целите е необходимо да са насочени към решаването на проблема/проблемите и да съответстват на действащите 

стратегически документи. 

3. Заинтересовани страни:  

 

1. Наследниците на починали лица по закон или по завещание, както и заветниците или 

законните им представители, имащи право да ползват данъчно облекчение за деца или за деца с 

увреждания с определяне на годишна данъчна основа за починалото лице.  

2. Данъчно задължени лица по ЗДДФЛ, които ползват данъчни облечения за деца или за деца с 

увреждания. 
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3. Работодатели, които определят годишна данъчна основа и годишен размер на данъка за 

доходи от трудови правоотношения.  

4. НАП. 

 

Посочете всички потенциални заинтересовани страни/групи заинтересовани страни (в рамките на процеса по извършване на частичната 

предварителна частична оценка на въздействието и/или при обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове), върху 
които предложенията ще окажат пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, 

граждани/техни представители, държавни органи/общини и др.). 

4. Варианти на действие. Анализ на въздействията: 

4.1. По проблем 1: Липса на законова възможност данъчните облекчения за деца и деца с 

увреждания да се ползват при определяне на годишната данъчна основа на починало лице 

родител/настойник или друго правоимащо лице, когато и преживелият родител/настойник и т.н. не 

отговаря на условията за ползване на данъчните облекчения за тази година. 

 

Вариант 1 „Без действие“: 

Описание: 

В случай че не бъде приет проектът на Решение на Министерския съвет за одобряване на 

законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица 

няма да бъде създадена правна възможност данъчните облекчения за деца и деца с увреждания да се 

ползват за съответната година, чрез приспадане от сумата от годишните данъчни основи на лицата, 

имащи право да ползват данъчното облекчение, но които са починали през данъчната година.  

Съгласно действащите разпоредби на ЗДДФЛ, на основание чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ годишната 

данъчна декларация за доходите на починали лица може да се подава от наследниците по закон или 

по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители. Подадената в срок 

декларация от един наследник ползва и другите наследници. В тези случаи при определянето на 

облагаемия доход и на годишната данъчна основа за доходите на починалото лице се прилагат 

общите правила, разписани в данъчния закон, а именно:  

- облагаеми са доходите от всички източници, придобити от лицето през данъчната година, с 

изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон (чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ);  

- облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно 

съгласно разпоредбите на този закон (чл. 16, ал. 1 от ЗДДФЛ).  

- общата годишна данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ е сумата от годишните данъчни основи 

по чл. 25, 30, 32, 34 и 36, намалена с предвидените в този закон данъчни облекчения.  

Следователно при определянето на общата годишна данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ за 

доходите на починалото лице е възможно да се прилагат предвидените в закона данъчни облекчения, 

при наличието на всички условия, които трябва да са изпълнени, за да е възможно ползването на 

съответното намаление. В конкретния случай следва да се имат предвид условията, разписани в чл. 

22в и чл. 22г от ЗДДФЛ по отношение на данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания.  

На основание чл. 22в, ал. 3 от ЗДДФЛ облекчението може да се ползва от местно физическо 

лице или от чуждестранно физическо лице, което е установено за данъчни цели в държава - членка 

на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, което към 31 декември на данъчната година е:  

1. родител, който не е лишен от родителски права, и при условие че:  

а) детето не е настанено извън семейството, и  
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б) не е учредено попечителство или настойничество, или  

2. настойник или попечител - в случаите на настойничество или попечителство, или  

3. член на семействата на роднини или близки - в случаите, когато детето е настанено за срок 

не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или  

4. приемен родител - в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно 

семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.  

Видно от цитираната разпоредба качеството на задълженото лице (родител, приемен родител и 

т.н.) се установява към 31 декември на данъчната година, за да се прецени дали то има право да 

ползва облекчението за конкретно дете. Възможно е например в рамките на годината детето да е било 

настанено дългосрочно в приемно семейство. В този случай право на облекчение за това дете ще има 

лицето, което отговаря на съответното условие по чл. 22в, ал. 3, т. 1 или 4 от ЗДДФЛ към 31 декември 

на данъчната година.  

Законодателят не е регламентирал изключение от цитираното правило, когато някое от 

изброените лица в нормата на чл. 22в, ал. 3 от ЗДДФЛ, е починало преди 31.12.2022 г. Следователно 

липсва правна възможност и основание в конкретния случай данъчното облекчение за деца да бъде 

приложено за доходите на починалото лице, тъй като към 31.12.2022 г. то не покрива критериите по 

чл. 22в, ал. 3 от ЗДДФЛ. Гореописаното изцяло се прилага и в случаите на данъчното облекчение за 

деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ, предвид разпоредбата на ал. 3.  

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия: 

Няма положителни въздействия от неприемането на законопроекта за изменение и допълнение 

на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

 (върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни) 

 

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия: 

В случай че не бъде приет проектът на Решение на Министерския съвет за одобряване на 

законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица 

няма да се създаде възможност данъчно облекчение да се ползва в случаите на починал 

родител/настойник и т.н. и когато преживелият такъв не изпълнява условията на закона за ползване 

на данъчно облекчение. Предвид това, средствата, които биха били на разположение в полза на 

съответните деца при прилагане на данъчните облекчения, няма да могат да достигнат до 

нуждаещите се деца, въпреки че починалият родител/наследник и т.н. в хода на годината е внасял 

дължимите данъци върху доходите си. 

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни) 

Специфични въздействия: 

Този вариант на действие не оказва  екологични въздействия, както и въздействие за отделни 

региони. Вариантът не оказва пряко въздействие върху заетостта и пазара на труда. 

По отношение на социалните въздействия, неприемането на направеното предложение ще 

лиши от възможност за получаване на средствата от прилагане на данъчните облекчения по чл. 22в 

и 22г от ЗДДФЛ децата, имащи право да получат тези средства при определяне на годишната данъчна 

основа върху доходите на техния починал родител/настойник и т.н.  

Въздействия върху малките и средните предприятия:   

Не оказва въздействие върху малките и средни предприятия. 

Административна тежест:  
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Вариантът няма да доведе до промени в административната тежест на лицата. 

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия, 

включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои 

второстепенни. 

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за 

информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.) 

Вариант 2 „Приемане“: 

Описание: 

В случай че бъде приет проектът на Решение на Министерския съвет за одобряване на 

законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица  

ще се въведе допълнение в разпоредбите на чл. 22в, ал. 6 и чл. 22г, ал. 6 от ЗДДФЛ, с което ще се 

разреши ползването на двете данъчни облекчения и от местните физически лица и чуждестранните 

физически лица, установени за данъчни цели в държава-членка на ЕС/Европейското икономическо 

пространство, които са починали, но отговарят на всички условия за прилагане на облекченията към 

датата на смъртта.  

 

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия: 

С приемането на проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за 

изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица ще се постигне 

положително социално въздействие във връзка с предоставянето на възможност за прилагане на 

данъчните облекчения при определяне на годишната данъчна основа за доходите на починал 

родител/настойник и т.н. преди 31 декември на съответната година. По този начин съответните суми 

от прилагането на данъчните облекчения ще бъдат достъпни в полза на децата.  

 (върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни) 

 

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия: 

Няма негативни въздействия от приемането на проекта на Решение на Министерския съвет за 

одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица. 

 (върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни) 

 

Специфични въздействия: 

Този вариант на действие не оказва екологични въздействия, както и въздействие за отделни 

региони, както и не оказва пряко въздействие върху заетостта и пазара на труда. Вариантът на 

действие ще окаже положително социално въздействие върху родителите/настойници и т.н. 

отглеждащи деца и деца с увреждания с починал/и родител/и, както и върху самите деца, за които се 

прилагат данъчните облекчения. 

 

Въздействия върху малките и средните предприятия:   

Няма въздействие върху малки и средни предприятия. 

Административна тежест:  

Не се очаква увеличаване на административната тежест. 

 (въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест) 

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия, 

включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои 

второстепенни. 
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1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за 

информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.) 

 

4.2. По проблем 2: Необходимост от въвеждане на законова регламентация, с която да се 

прецизира законовата уредба, гарантираща коректното изчисляване във всички случаи на 

съответните суми, които следва да се възстановят на/или удържат от лицата при определяне от страна 

на работодателя на годишния данък за доходи от трудови правоотношения, както и при определяне 

на данъка върху годишната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения в случаите, в които 

се подава  годишна данъчна декларация.  

 

Вариант 1 „Без действие“: 

Описание: 

В случай че не бъде приет проектът на Решение на Министерския съвет за одобряване на 

законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица 

няма да бъде създадена прецизираща преходна уредба, гарантираща коректното изчисляване във 

всички случаи на съответните суми, които следва да се възстановят или удържат от лицата при 

определяне от страна на работодателя на годишния данък за доходи от трудови правоотношения, 

както и при определяне на данъка върху годишната данъчна основа за доходи от трудови 

правоотношения в случаите, в които се подава  годишна данъчна декларация, съответно няма да се 

преодолее проблемът и да се постигне поставената цел.  

 

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия: 

Няма да са налице положителни въздействия, в случай че не бъде приет проектът на Решение 

на Министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица.  

 (върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни) 

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия: 

В случай че не бъде приет проектът на Решение на Министерския съвет за одобряване на 

законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица: 

 няма да бъде създадена прецизираща преходна уредба, гарантираща коректното 

изчисляване във всички случаи на съответните суми, които следва да се възстановят или 

удържат от лицата при определяне от страна на работодателя на годишния данък за 

доходи от трудови правоотношения или при подаване на годишна данъчна декларация; 

 има вероятност в определени случаи да бъдат изчислени различни суми от тези, които 

следва да бъдат възстановени или удържани;  

    няма да се отстрани възможността за различни тълкувания, с което няма да се постигне 

правна сигурност, както за наетите лица и работодателите, така и за данъчната 

администрация. 
 (върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни) 

 

Специфични въздействия: 

Този вариант на действие не оказва социални или екологични въздействия, както и въздействие 

за отделни региони, както и не оказва пряко въздействие върху заетостта и пазара на труда.  

Въздействия върху малките и средните предприятия:   

Не се очаква въздействие върху малките и средни предприятия. 

Административна тежест:  
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Вариантът няма да доведе до промени в административната тежест на лицата. 

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия, 

включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои 

второстепенни. 

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за 

информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.) 

Вариант 2 „Приемане“: 

Описание: 

В случай че бъде приет проектът на Решение на Министерския съвет за одобряване на 

законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица  

ще се създаде прецизираща преходна уредба, гарантираща коректното изчисляване във всички 

случаи на съответните суми, които следва да се възстановят или удържат от лицата при определяне 

от страна на работодателя на годишния данък за доходи от трудови правоотношения, както и при 

подаване на годишна данъчна декларация в определени случаи.  

 

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия: 

В случай че бъде приет проектът на Решение на Министерския съвет за одобряване на 

законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица 

ще се постигне прецизиране и усъвършенстване на законодателството, като ще се предотвратят 

спорове и различни тълкувания. С приемането на предложението ще се преодолее описаният 

проблем и ще се постигне заложената цел за постигане на яснота в тълкуването на законовите 

разпоредби, свързани с коректното изчисляване във всички случаи на съответните суми, които следва 

да се възстановят или удържат от лицата при определяне от страна на работодателя на годишния 

данък за доходи от трудови правоотношения, както и при определяне на размера на данъка върху 

годишната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения в случаите, в които се подава 

годишна данъчна декларация.  
 (върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни) 

 

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия: 

Няма негативни въздействия от приемането на проекта на Решение на Министерския съвет за 

одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица.  

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни) 

Специфични въздействия: 

Този вариант на действие не оказва социални или екологични въздействия, както и въздействие 

за отделни региони, както и не оказва пряко въздействие върху заетостта и пазара на труда.  

Въздействия върху малките и средните предприятия:    

Не се очаква въздействие върху малките и средни предприятия. 

Административна тежест:  

Не се очаква увеличаване на административната тежест. 

 

 (въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест) 

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия, 
включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои 

второстепенни. 

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за 
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.) 
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5. Сравняване на вариантите: 

Степени на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) средна; 3) ниска. 

5.1. По проблем 1, 2, 3 и 4: 

 Вариант 1 

 „Без действие“ 

Вариант 2 

„Приемане“ 

Е
ф
ек
т
и
вн
о
ст

 

Цел 1 3 1 

Цел 2 3 1 

Е
ф
и
к
а
сн
о
ст

 

Цел 1 3 1 

Цел 2 3 1 

С
ъ
гл
а
су
в
а
н
о
ст

 Цел 1 3 1 

Цел 2 3 1 

 

1.1. Сравнете вариантите чрез сравняване на ключовите им положителни и отрицателни въздействия. 

1.2. Посочете степента, в която вариантите ще изпълнят определените цели, съгласно основните критерии за сравняване на вариантите: 

ефективност, чрез която се измерва степента, до която вариантите постигат целите на предложението; 

ефикасност, която отразява степента, до която целите могат да бъдат постигнати при определено ниво на ресурсите или при най-малко 

разходи; 

съгласуваност, която показва степента, до която вариантите съответстват на действащите стратегически документи. 

 

 

6. Избор на препоръчителен вариант: 

По проблем 1: Вариант 2 „Приемане“ 

По проблем 2: Вариант 2 „Приемане“ 

 

Посочете препоръчителните варианти за решаване на поставения проблем/проблеми. 
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6.1. Промяна в административната тежест за физическите и юридическите лица от 

прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми): 

 

 

 

 

1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант за решаване на всеки проблем. 

1.2. Ако се предвижда въвеждането на такса, представете образуването на нейния размер съгласно Методиката по чл. 7а от Закона за 

ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. 

6.2. Създават ли се нови/засягат ли се съществуващи регулаторни режими и услуги от 

прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)? 

 

…………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 
1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на избрания вариант. 

1.2. В случай че се предвижда създаване нов регулаторен режим, посочете неговия вид (за стопанска дейност: лицензионен, регистрационен; за 
отделна стелка или действие: разрешителен, уведомителен; удостоверителен и по какъв начин това съответства с постигането на целите). 

1.3. Мотивирайте създаването на новия регулаторен режим съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4  от Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. 

1.4. Посочете предложените нови регулаторни режими отговарят ли на изискванията на чл. 10 – 12 от Закона за дейностите по предоставяне на 

услуги. 

1.5. Посочете изпълнено ли е изискването на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за дейностите по предоставяне на услуги. 

1.6. В случай че се изменят регулаторни режими или административни услуги, посочете промяната. 

6.3. Създават ли се нови регистри от прилагането на препоръчителния вариант 

(включително по отделните проблеми)? 

 

…………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 
Когато отговорът е „Да“, посочете регистрите, които се създават и по какъв начин те ще бъдат интегрирани в общата регистрова  

инфраструктура. 

 

6.4. По какъв начин препоръчителният вариант въздейства върху микро-, малките и 

средните предприятия (МСП) (включително по отделните проблеми)? 

 

 

 

Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант. 
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6.5. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант (включително по 

отделните проблеми): 

Не са идентифицирани потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант на 

действие – приемане на проекта на акт. 

Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, различни от отрицателните въздействия, напр. възникване на 

съдебни спорове и др. 

7. Консултации: 

 

……………………………………………………………..……………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 
Посочете основните заинтересовани страни, с които са проведени консултации. Посочете резултатите от консултациите, включително на ниво 

ЕС: спорни въпроси, многократно поставяни въпроси и др. 

 

 

 

Предстои провеждането на обществени консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. 

 

 

    
Обобщете най-важните въпроси за обществени консултации. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни 

процедури. 

8. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз? 

 

 
 

1.1. Посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 6.2 и 6.3, дали е извършена оценка на 

въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 

1.2. Изборът трябва да съответства на посоченото в раздел 1, съгласно неговата т. 1.5.  

9.  Изисква ли се извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието поради 

очаквани значителни последици? 

 

 
(преценка съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за нормативните актове) 

 

10. Приложения: 

 

…………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………. 
Приложете необходимата допълнителна информация и документи. 
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11. Информационни източници: 

…………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………. 
Посочете изчерпателен списък на информационните източници, които са послужили за оценка на въздействията на отделните варианти и при 

избора на вариант за действие: регистри, бази данни, аналитични материали и др. 

 

 

 

12. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за извършването на 

частичната предварителна оценка на въздействието: 

 

Име и длъжност:   Валентин Точев, директор на дирекция „Данъчна политика“, Министерство на 

финансите 

Дата:   … 

Подпис:   

X
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ДП

ВАЛЕНТИН ТОЧЕВ

 

 


