
      

 
 

 

 

Относно Доклада на цялостната предварителна оценка на въздействието:  
Изложената информация в така изготвения Доклад трябва да се редактира, допълни и прецизира с 

оглед фокусиране върху темата на съответния раздел. В сегашния вариант някои от текстовете се 

отнасят до други, не са разгледани подточки от раздели (напр. липсва информация по т. 5, т. 6, т. 7, т. 8 

и т. 9 от оценката), поставени са „помощните“ текстове с насоки от Ръководството за извършване на 

предварителна оценка на въздействието и др. 

 Относно т. 1 Описание на проблемите: 

В този раздел е представена обща информация, свързана с необходимостта от въвеждане на нови 

норми в изцяло нов закон, без да се разглеждат конкретните проблеми. С оглед на това, предлагаме, 

изложението да се допълни, като се добави информация за констатираните лоши практики в работата 

на дружествата за събиране на вземанията, като се включат примери, данни или друга релевантна 

информация относно констатирани нередности (напр. какви са таксите и разноските върху 

задълженията, които се начисляват и др.). В допълнение препоръчваме да се включи актуална 

информация за събираемостта на задълженията по просрочени потребителски договори от 

колекторски фирми, да се поясни какъв е контролът върху дейността им в сегашната ситуация и какви 

подходи например са възприети на европейско ниво. 

 Относно т. 2 Заинтересовани страни: 

Задължително е да се посочи броят на пряко засегнатите страни - дружествата за събиране на 

вземания, дружествата за управление и обслужване на вземания и дружествата за предоставяне на 

обществени услуги, включително и приблизителен брой на потребителите т.е. на физическите лица, 

които придобиват стоки или ползват услуги. За тези, които не е възможно да се определи общ брой, 

предлагаме да се предостави статистика например за определен период от време. 

 Относно т.3 Цели: 

Текстът в този раздел трябва да се форматира и уеднакви с останалите раздели от Доклада. 

Цел 2 трябва да отпадне, защото съдържа конкретните предложения на Вариант 2, които трябва 

да намерят място т. 4. 
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Предлагаме да се определят точни, коректни и ясни цели, които да водят до решаването на 

проблема. В случай че са налице базови данни, които могат да бъдат използвани, целта може да бъде 

представена в измерим качествен или количествен резултат спрямо актуалното положение. 

 Относно т.4 Варианти на действие: 

Необходимо е вариантите на действие да се разгледат и опишат подробно. 

В описанието на Вариант „Без действие“ е необходимо да се изложат подробно всички негативни 

тенденции, които ще продължат да се наблюдават или ще се задълбочат, ако не се предприемат 

никакви действия. Също така трябва да се опишат всички тенденции в обществените отношения, които 

са свързани с този вариант на действие. 

В описанието на Вариант 2 следва да бъдат подробно описани всички действия и процедури, които 

се предлага да бъдат предприети с оглед преодоляване на проблема. Необходимо е да се даде 

информация за структурата и обхвата на уредбата на новия закон. 

След като се предвижда регистрация и администриране на процеса на събиране е 

необходимо да се опишат подробно новите режими и услуги, техният характер и конкретните 

изискванията за регистрация. Следва да се поясни каква е ресурсната и кадрова обезпеченост на 

Комисията за защита на потребителите, които ще бъдат ангажирани с воденето на регистъра. 

Също така предлагаме в този раздел накратко да се разгледа административната тежест върху 

колекторските фирми по отношение на въвеждането на таксите за регистрация и начина на 

определянето на размера им. Тази информация е необходима, за да се изясни какъв е подходът за 

въвеждането им и дали ще бъдат спазени изискванията на Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, 

Закона за електронното управление и принципите за комплексно административно обслужване и 

свързаност между регистрите. Въвеждането на режим и създаването на правила за контрол, както и 

предвидените административни наказания за упражняване на определена дейност без необходимата 

регистрация трябва да се опишат подробно, като се посочи за какви конкретни нарушения ще бъдат 

налагани, какви са определените размери на санкциите.  

Предлагаме за пълнота на изложението и за да и ясно, че е спазено изискването на чл. 29 от 

НОМИОВ и са изследвани възможните ефекти от вариантите за действие и върху микро, малките и 

средните предприятия (МСП), в отделните раздели от доклада (например при идентифициране на 

заинтересованите страни - каква част от тях са МСП?, при целите - има ли специфични цели по 

отношение на МСП?, при разглеждане на вариантите - очакваните ефекти, специално за МСП, 

доколкото са засегнати и заинтересовани от промените и т.н.), с препращане към тези раздели, или в 

обособената част от доклада за МСП, да се включи необходимата информация и изводи относно 

очакваните ефекти, конкретно за МСП (включително – извършване на МСП – тест). 

Ако се предвиждат промени в други нормативни актове следва да се посочат и да се разгледат 

съвместно с очакваните ефекти от тези промени за заинтересованите страни.  

 Относно т. 5 Анализ на въздействията: 

Основен момент от извършването на оценка е да се определят въздействията върху 

заинтересованите страни. Напомняме, че цялостната оценка на въздействието трябва да представлява 

задълбочен анализ на въздействията, за които е преценено, че могат да окажат значително 

икономическо, социално и екологично въздействие. 

В така изготвения Доклад не са представени по ясен начин въздействията върху идентифицираните 

заинтересовани страни, което е от съществено значение за добиване на ясна представа за 

въздействията на разглежданите варианти. Следва да бъдат включени конкретни данни, необходими 

за измерването на въздействията на предлаганите варианти, включително за определянето на ползите 



      

 
 

и разходите, до които ще доведат предложените варианти. В Доклада не е представено остойностяване 

нито на приходите и разходите, нито на въздействията, водещи до ползи най-малко за следващите три 

години, каквото е изискването на оценката.  

С оглед на горното трябва подробно да бъдат разгледани всички подточки от този раздел, 

включително и за т. 5.3, 5.4, 5.5 и 5.6. 

В т. 5.1 се разглеждат икономическите, социални и екологични въздействия съгласно образеца на 

формуляра на Доклада за извършване на цялостната оценка на въздействието. Необходимо е да се 

опишат негативните и положителните въздействия за посочените заинтересовани страни с конкретни 

и измерими показатели за измерване на икономическите позитивни въздействия за Вариант 2. 

За т. 5.3 е необходимо да се изготви количествен анализ на най-значимите въздействия, като се 

включат приблизителни количествени прогнози за очакваните ползи и разходи, като те могат да са под 

формата на анализи за очакваните въздействия с течение на времето, проучване на практики, 

изграждане на конкретни сценарии и др. 

В т. 5.4 следва да се добави информация за промяната на административната тежест по отношение 

на заинтересованите страни за всеки от вариантите, предвид новия регулаторен режим и регистър 

(например да се опишат предвидените документи за вписване в регистрите, за да се изясни ще бъде 

ли спазено изискването да не се представят документи за удостоверяване на факти, които са налични 

в публичен регистър или в друг административен орган, предвиден ли е вътрешен обмен на 

информация, служебни проверки, публичност на регистрите и др.) 

В т. 5.5 задължително се изготвя МСП – тест, а в т. 5.6 следва да се опишат разходите и ползите за 

всяка от заинтересованите страни на база налични изходни данни или друга статистическа 

информация, така че да се представят реалните очаквани ефекти за заинтересованите страни. 

 Относно т. 6 Сравняване на вариантите: 

В този раздел липсва информация за т.6.1 и т. 6.3. 

Необходимо е да се направи сравнение на вариантите на действие най-вече на основа на направени 

изчисления и предоставени данни. 

 Относно т. 8 Обществени консултации: 

Разделът не е разгледан. Тук е необходимо да се предостави информация за провеждането на 

обществени консултации, като се уточни периода на провеждане на различните видове обществени 

консултации; комуникационните канали и форми, по които са провеждани консултациите; подхода за 

идентифициране на представителите на различните заинтересовани страни и др. Не става ясно от 

оценката дали са били провеждани предварителни консултации или срещи със заинтересованите 

страни. Ако има такива, предлагаме да се включи обобщена информация относно проведените 

консултации, събеседвания, изготвени въпросници и др. основните въпроси и теми за обсъждане, 

приетите предложения, обосновка за неприетите становища и др. 

 Относно т. 9 Последваща оценка на въздействието 

Необходимо е да се предостави информация по тази точка, като например може да се посочат 

възможни критерии за оценка на ефективността на новата уредба, които ще бъда взети предвид и за 

които ще се следи при извършване на последваща оценка на въздействието. 

Относно Резюмето на цялостната оценка на въздействието 
Напомняме, че всички раздели от резюмето по чл. 22 от НОМИОВ е необходимо да бъдат попълнени 

в съответствие с информацията и изводите в доклада. 



      

 
 

*Съгласно Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация 

преработената оценка на въздействието (резюме и доклад) следва да бъде изпратена за повторно 

съгласуване от дирекция „Модернизация на администрацията“.  

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА” 

X
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