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    СТАНОВИЩЕ 

 
на дирекция „Модернизация на администрацията“ 

 

На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува 

постъпилата с Ваш № 92-20-84 от 21 декември 2018 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на проекта на Закон за изменение на Закона за търговския регистър и 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) със следните препоръки:  

1. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:  

Предлагаме за яснота изложението в т.1.1. да започне с кратко формулиране и 

посочване на проблема/проблемите (например: неефективност на работата при разглеждане 

на заявленията за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството 

(ЗСч), затруднено тълкуване и прилагане на чл. 19 ЗТРРЮЛНЦ с оглед на разпоредбата на 

чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, липса на уредени ред и срок за разглеждане на заявленията за 

обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, неспазване на сроковете по чл. 19 от 

ЗТРРЮЛНЦ и др.) и след това да продължи с тяхното описание. 

2. Относно раздел 2 „Цели“:  

Предлагаме за яснота изложението в този раздел да започне с кратко изброяване на 

целите (в съответствие с дефинираните в раздел 1 от оценката проблеми) и след това да 

продължи с обобщеното им представяне.  

3. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:  

      Предлагаме представянето на Вариант за действие 2 да се допълни с информация 

относно предвидените конкретни промени в закона. В случай че се предвиждат промени и 
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в други закони, това също е необходимо да се посочи, както и да се опишат очакваните 

ефекти от тези промени за заинтересованите страни. 

4. Относно раздел 5 „Негативни въздействия“:  

Предлагаме да се разгледат негативните въздействия  и при Вариант за действие 3.  

5. Относно раздел 8.1. „Административната тежест за физическите и 

юридическите лица“: 

Предлагаме да се опише накратко в какво се изразява очакваното намаляване на 

административната тежест.  

Общ коментар: С Решение № 704 от 05.10.2018 г. Министерският съвет прие мерки 

за трансформация на модела на административно обслужване, които предвиждат анализ и 

евентуални предложения за промени в ЗТРРЮЛНЦ по повод представянето на документи 

при приемане и разглеждане на заявления за вписване и заличаване на обстоятелства 

относно търговци и обявяване на актове в търговския регистър. Във връзка с това 

предлагаме да се обмисли възможността всички необходими промени в закона да бъдат 

предложени в един общ проект на Закон за изменение и допълнение на ЗТРРЮЛНЦ. 

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. 

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 
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“              /П/ 

 
/КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 


