
Приложение № 1 към чл. 16 

от Наредбата за обхвата и методологията 

за извършване на оценка на въздействието 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция: Министерството на 

икономиката 

Нормативен акт: проект на 

Постановление на Министерския съвет 

за изменение и допълнение на Наредбата 

за условията и реда за вписване в 

регистъра и за изискванията към 

дейността на лицата, които 

осъществяват дейност по добиване, 

преработване и сделки с благородни 

метали и скъпоценни камъни и изделия 

със и от тях по занятие 

За включване в законодателната/ 

оперативната програма на 

Министерския съвет за периода: 

……………………………………………. Дата: 

Контакт за въпроси: Цвета Димитрова, 

началник на отдел „РКСДСНДСБМСК“, 

дирекция „Регистриране, лицензиране и 

контрол“ 

Телефон: 02/9407655 

1. Дефиниране на проблема: 

Привеждане на подзаконови нормативни актове в съответствие с Решение на 

Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на 

модела на административно обслужване. 

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

В изпълнение на Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. за приемане на 

мерки за трансформация на модела на административно обслужване е необходимо да 

се коригират някои текстове на Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра 

и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, 

преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от 

тях по занятие с цел подобряване на административното обслужване за гражданите и 

бизнеса и привеждане на законодателството в съответствие с изискванията на Закона 

за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху 

стопанската дейност (ЗОАРАКСД). 

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото 

законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на 

ново законодателство. 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.). 

В действащата сега Наредба за условията и реда за вписване в регистъра и за 



изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, 

преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от 

тях по занятие е въведено изискване за предоставяне на информация, която следва да 

се събира по служебен път. В тази връзка в проекта отпада изискването при 

подаването на документи за регистрация да се прилага регистрационно удостоверение 

или карта за идентификация, удостоверяващи код по БУЛСТАТ и договорът за 

регистрираните дружества по Закона за задълженията и договорите. Детайлизирани са 

разпоредби, касаещи издаването на електронно служебно свидетелство за съдимост по 

реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността 

на бюрата за съдимост (обн., ДВ, бр. 24 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2013 г.; попр., 

бр. 15 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2014 г., бр. 78 от 2015 г. и бр. 18 от 2018 г.), 

както и правилата за спиране и прекратяване на стопанска дейност, съответно за 

заличаването на лицето от регистъра и обезсилване на издаденото удостоверение. 

Съгласно Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. за приемане на мерки 

за трансформация на модела на административно обслужване е необходимо 

пропуските в законодателството да бъдат коригирани. 

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи 

за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?  

Не са извършвани последващи оценки на подзаконовия нормативен акт или анализи за 

изпълнението на политиката. 

2. Цели:  
1. Подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса; 

2. Привеждане на законодателството в съответствие с изискванията на Закона за 

ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху 

стопанската дейност. 

 

Целите ще бъдат постигнати в процеса на прилагане на акта. 

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим 

начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите 

на действащата стратегическа рамка? 

 

3. Идентифициране на заинтересованите страни:  

• Министерство на икономиката; 

• Министерство на финансите / Националната агенция за приходи; 

• Лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с 

благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. 

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които 

предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена  

област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни 

представители, държавни органи, др.). 

4. Варианти на действие:  

Вариант за действие 0 „Без намеса“: 

• Не се изпълняват разпоредбите на Решение на Министерския съвет № 

704/05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на 



административно обслужване. 

• Противоречие между съществуващото законодателство и изискванията на 

Закона за ограничаване на административното регулиране и административния 

контрол върху стопанската дейност. 

 

Вариант за действие 1 „Приемане на проект на Постановление на Министерския 

съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за вписване в 

регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват 

дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни 

камъни и изделия със и от тях по занятие“: 

• Изпълнение на разпоредбите на Решение на Министерския съвет № 

704/05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на 

административно обслужване. 

• Подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса и 

привеждане на законодателството в съответствие с изискванията на 

ЗОАРАКСД. 

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“. 

 

5. Негативни въздействия:  

Вариант за действие 0 „Без намеса“. 

Икономически негативни въздействия: 

• Нормативната уредба няма да е приведена в съответствие с Решение на 

Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на 

модела на административно обслужване. Няма да се постигнат търсените ефекти за 

въвеждане на адекватни мерки за опростяване и привеждане на административната 

услуга за бизнеса в съответствие със ЗОАРАКСД. 

 

Социални негативни въздействия: 

• Не са идентифицирани. 
 

Екологични негативни въздействия: 

• Не са идентифицирани. 

 

Вариант за действие 1 „Приемане на проект на Постановление на Министерския 

съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за вписване в 

регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват 

дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни 

камъни и изделия със и от тях по занятие“. 

Икономически негативни въздействия: 

• Не са идентифицирани. 

 



Социални негативни въздействия: 

• Не са идентифицирани. 

 

Екологични негативни въздействия: 

• Не са идентифицирани. 

 

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за 

всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за 

идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на 

действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат 

второстепенни и кои да са значителни. 

 

6. Положителни въздействия:  

Вариант за действие 0 „Без намеса“.  

При този вариант не са идентифицирани положителни въздействия. 

 

Вариант за действие 1 „Приемане на проект на Постановление на Министерския 

съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за вписване в 

регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват 

дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни 

камъни и изделия със и от тях по занятие“. 

- Икономически положителни въздействия: 

Нормативната уредба ще е приведена в съответствие с Решение на Министерския 

съвет № 704/05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на 

административно обслужване. Ще се постигне търсеният ефект за въвеждане на 

адекватни мерки за опростяване и привеждане на административната услуга за 

бизнеса в съответствие със ЗОАРАКСД. 

- Социални положителни въздействия:  

Не са идентифицирани 

- Екологични положителни въздействия:  

Не са идентифицирани. 

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните 

заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на 

действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. 

7. Потенциални рискове:  

Не са идентифицирани възможни рискове от приемането на предлаганите изменения в 

подзаконовата нормативна уредба, включително възникване на съдебни спорове. 



Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, 

включително възникване на съдебни спорове. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

☐ Ще се повиши 

☐ Ще се намали 

☐ Няма ефект 

 

Административната тежест за физическите и юридическите лица не се променя, тъй 

като предвижданата промяна е свързана с актуализиране на нормативната уредба в 

съответствие с разпоредбите на Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра 

и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, 

преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от 

тях по занятие. 

 

 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи 

режими и услуги? 

 
Създават ли се нови регулаторни режими? -  не 

 

Засягат ли се съществуващи режими и услуги? - да  

Към момента в Министерството на икономиката се извършва регистрация и се издават 

удостоверения на лицата, които извършват дейност с благородни метали и скъпоценни 

камъни в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за вписване в 

регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по 

добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия 

със и от тях по занятие.  

Законодателните промени предвиждат детайлизиране на изискванията за извършване 

на регистрацията на лицата. 

 

9. Създават ли се нови регистри? 

Не. 

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те. 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)? 

☐ Актът засяга пряко МСП 

☐  Актът не засяга МСП 

☐  Няма ефект 

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? 

☐ Да 

☐  Не 

12. Обществени консултации: 
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към 

дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки 

с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, докладът 

до Министерски съвет, частична предварителна оценка на въздействието и 



становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на 

Министерския съвет са публикувани на интернет страницата на Министерството на 

икономиката и на Портала за обществени консултации, със срок за предложения и 

становища 30 дни – от …………….. до …………………. 

 

Обобщете най-важните въпроси за  консултации в случай на извършване на цялостна 

оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за 

нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и 

видовете консултационни процедури. 

 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския 

съюз? 

☐ Да 

☐  Не 

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

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

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително 

информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво 

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

 

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

изработването на нормативния акт: 

 

Име и длъжност: Константин Марков – директор на дирекция „Регистриране, 

лицензиране и контрол“ в Министерство на икономиката 

Дата:  

 

Подпис: 

 


