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АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията“
ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон
за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ
На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува
постъпилата с Ваш № 92-20-86 от 29 януари 2018 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър
БУЛСТАТ със следните препоръки:
1. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:
Предлагаме изложението в този раздел да започне с кратко изброяване на проблемите
и след това да продължи с тяхното представяне, както е направено. В конкретния случай са
налице несъвършенства в уредбата, които водят до невъзможност за ползването на услугата
за издаване на удостоверение в електронна форма и предаването му по електронен път за
всички субекти на регистър БУЛСТАТ, невъзможност за ползване на услугата
автоматизирано подаване на данни за вписаните в регистър БУЛСТАТ обстоятелства към
частноправни субекти, невъзможност за регистрация в Централния регистър на особените
залози на чуждестранните физически и юридически лица, които са залогодатели по смисъла
на Закона за особените залози, както и затруднено премахване на изискването за
представяне на хартиен носител от гражданите и бизнеса на удостоверението за вписани в
регистър БУЛСТАТ обстоятелства.
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2. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“:
В този раздел е необходимо да се посочи приблизителен брой на заинтересованите
страни по групи, където това е възможно.
3. Относно раздел 4 „Варианти за действие“:
В този раздел следва да бъде изяснено какви мерки ще се предприемат при всеки един
от вариантите за действие, както и съответствието на мерките с очакваните резултати. Във
връзка с това предлагаме представянето на вариант за действие 2 „Приемане на проекта на
Закона за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ“ да бъде допълнено с
по-подробна информация относно предвидената процедура за регистрация на чуждестранни
физически и юридически лица, които са залогодатели по смисъла на Закона за особените
залози. Тази информация е необходима с оглед обосноваване на необходимостта от
въвеждане на процедурата, въпреки очакваните негативни въздействия за определена група
чуждестранни физически и юридически лица.
Предлагаме също представянето на вариант на действие 2 да се допълни и с
информация относно въвеждането на нови такси и тяхното формиране при спазване на чл.7а
на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол
върху стопанската дейност.
4. Относно раздел 10 „Как въздейства актът върху микро, малките и средните
предприятия (МСП)“ :
Предлагаме в този раздел да се допълни информация относно очакваното
въздействие върху микро, малките и средните предприятия, доколкото е посочено, че МСП
ще бъдат пряко засегнати от промените.
Предвид обстоятелството, че необходимостта от промени в Закона за регистър
БУЛСТАТ засяга отделни аспекти на регистърната реформа, предлагаме конкретните
предложения за изменение и допълнение на закона да бъдат съгласувани и с Държавна
агенция „Електронно управление“.
Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка
на въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична
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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.
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