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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 

 

Проект на Закон за изменение и допълнение 

на Закона за Българската народна банка  
Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата:   
X

 
В отговор на №: 03-00-1019/22.11.2022 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 (УПМСНА) 

I. Относно раздел 1 „Проблем/проблеми за решаване“: 

Видно от изложеното в оценката, проблемът, чието решение се търси и оценява, е свързан 

с лишаването от право на защита на членове на управителния съвет на Българската народна 

банка при предсрочно освобождаване. 

Необходимо е да се формулира ясен проблем, който се решава с оценката на 

въздействието и след това да се представи описание на контекста – констатациите в Доклада 

за конвергенция на ЕЦБ за 2022 г. и на ЕК. 

II. Относно раздел 2 „Цели“: 

Необходимо е да бъдат определени цели, които съответстват на проблемите 

(включително след преформатирането на раздел 1). Във връзка с това, само след формулиране 

на проблем/проблеми ще може да се прецени до каква степен посочените цели съответстват на 

проблема. 

Потенциална цел може да бъде „Установяване на ефективен механизъм за защита на 

членове на управителния съвет на БНБ при предсрочно освобождаване. Определяне на цел в 

този порядък ще даде възможност след определен срок на прилагане на предложените 

решения, да бъде установено дали предложеният механизъм е действително ефективен, 

ако/когато бъде приложен и дали изпълнява препоръките от доклада на ЕЦБ. 

В този смисъл определените цели следва да са измерими, за да бъдат отправна точка при 

извършването на последваща оценка на въздействието на закона. 

При формулиране на целите препоръчваме да се използват насоките от Ръководството за 

извършване на предварителна оценка на въздействието по отношение на целите. 

III. Относно раздел 3 „Заинтересовани страни“: 

В оценката като заинтересовани страни е посочено „държавни органи и институции“, а 

Българската народна банка е посочена отделно. В случай, че останалите държавни органи и 
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институции са ясни, следва да бъдат посочени, напр. Върховният административен съд, който 

ще бъде задължен да разглежда приоритетно делата по предложения механизъм. 

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

В случай че за реализиране на варианта са необходими и ненормативни мерки следва да 

бъдат описани. 

VІІІ. Относно раздел 7 „Консултации“: 

В оценката е посочено, че ще бъдат проведени обществени консултации в срок от 14 дни. 

Напомняме, че срокът на обществената консултация по чл. 26 на Закона за нормативните 

актове следва да бъде 30 дни. Законът предвижда съкратен срок в изключителни случаи, 

каквито не споделяме, че са налице съгласно описаното в оценката. 

ІХ. Относно извършване на последваща оценка на въздействието: 

За осигуряване на проверката на съотношението между формулираните цели и 

постигнатите резултати е необходимо в заключителните разпоредби на законопроекта да бъде 

посочено в какъв срок ще бъде извършена последваща оценка на въздействието на закона и 

кой е компетентният орган, който ще организира нейното извършване. 

 

*   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. 

ЗА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“ 

X

 
(ВАНЯ НОВАКОВА) 

                                                                                                                                              /Съгласно Заповед № Н-1310/22.11.2022 г./ 

 
 

 


