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1. Проблем/проблеми за решаване:
1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване.
По възможност посочете числови стойности.
Проблем 1:
Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗИД на ЗРБ),
обн., ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г. се изгради регистър БУЛСТАТ като единна
централизирана, публично достъпна и безплатна база данни, съдържаща подлежащите на вписване
обстоятелства за всички регистрирани субекти, с изключение на субектите, регистрирани в
специалния регистър по чл. 2, ал. 2 от ЗРБ.
В тази връзка отпаднаха изискванията за издаване на идентификационни карти на
регистрираните лица по чл. 2, ал. 1 ЗРБ, тъй като информацията за тях е публична и безплатно
достъпна чрез интернет страницата на регистъра.
С оглед Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016
година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и
относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент
относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), се прие Закон за изменение и
допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ (обн., ДВ, бр. 94 от 2020 г.), с който се извършиха и
промени, касаещи отпадането на издаването на карта за удостоверяване на кода на субектите на
специалния регистър БУЛСТАТ и замяната ѝ с удостоверение за последно вписани обстоятелства.
Необходимо е изменение на подзаконовия нормативен акт по отношение таксите, за които
отпадат услугите в закона, а именно промени в чл. 8 и 10 и отмяна на чл. 9 и 11 от Тарифата за

държавните такси, събирани от Агенция по вписванията. С промяната ще се намали
административната и финансовата тежест върху субектите на специален регистър БУЛСТАТ, тъй
като ще отпадне плащането на такса за издаването на карта, както и за Агенция по вписванията
като се премахне разходът за закупуване на карти за идентификация и поддръжка на оборудването
за печатането им.
Съгласно разпоредбата на чл. 9 от действащата Тарифа, таксата за вписване на промени в
обстоятелствата, които налагат издаване на карта за идентификация за юридическо лице,
създадено с нормативен или с административен акт е 15 лв., а за поделение – 10 лв. С отпадането
му и приемане на плащане при промяна на обстоятелствата да се събира такса в размер на 10 лв.,
ще намалеят приходите за Агенция по вписванията, както следва:
Например за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. в специален регистър Булстат са
извършени следните регистрации на промяна в обстоятелствата с издаване на карти за
идентификация - 37 бр., за сумата от 440 лв. За същия интервал от време съгласно предложения
проект на Тарифата събираемостта би била 370 лв., т.е. със 70 лв. по-малко.
За периода от 01.01.2021г. до 31.07.2021 г. са извършени промени в обстоятелствата с
издаване на карти за идентификация на субектите - 55 бр., както следва: 2 държавни агенции, 2
министерства, 39 юридически лица в сферата на държавната власт,11 поделения, 1 съд, за сумата
от 765 лв. За същия интервал от време съгласно предложения проект на Тарифата събираемостта
би била 550 лв., т.е. с 215 по-малко.
Отмяната на чл. 11 няма отношение към приходите на Агенция по вписванията. Налага се
по отношение отпадането на издаване на карти за идентификация съгласно изменението и
допълнението на Закона за регистър БУЛСТАТ, обн., ДВ, бр. 94 от 2020, в сила от 04.01.2022 г.
Към момента в Тарифата е предвидено събирането на такса за издаването на карта за
идентификация на субектите и на двата регистъра, което е несъответствие със Закона за регистър
БУЛСТАТ.
Регистър БУЛСТАТ е публичен в частта за идентификационните данни за субектите,
вписани в него, и всеки може да извършва справки за наличието или липсата на вписано
обстоятелство по електронен път. Към момента в тарифата е предвидено събиране на такса за
търсене и предоставяне на справки, каквито с оглед публичността на регистъра не се извършват.
Предвидена е такса за издаване на карта за идентификация и регистрационно удостоверение, които
предвид публичността на регистъра, не се ползват.
При нова регистрация или промяна на обстоятелствата на субекти от специален регистър
БУЛСТАТ е предвидено да се издава удостоверение, генерирано автоматично от системата, което
е включено в таксата по чл. 8, ал. 2 от Тарифата без издаването на карта за идентификация.
Отпадането на тези услуги налага преразглеждането на държавните такси в посока тяхното
отменяне.
1.2. 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.).
Тези нововъведения в определянето на държавни такси не могат да бъдат регламентирани
по друг начин, освен чрез изменения и допълнения на действащите нормативни актове, в частност
– Раздел II „Такси, събирани за действия и услуги по Закона за регистър БУЛСТАТ“ на Тарифата
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за държавните такси, събирани от агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на
Министерския съвет от 2005 г.
Съгласно чл. 1, ал. 1 от Закона за държавните такси държавните такси се събират от
органите на съдебната власт, от другите държавни органи и бюджетни организации в размери,
определени с тарифи, одобрени от Министерския съвет. За промяна на държавните такси с цел
привеждането им в съответствие с услугите по Закона за регистър БУЛСТАТ е необходима
нормативна промяна. Резултатът не може да бъде постигнат чрез реорганизация на работата или
технологични нововъведения.
1.3. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на
проблема/проблемите.
Действащата нормативна рамка не позволява решаването на проблема, защото изменението
на размера на таксите и отмяната на такса за административна услуга може да стане единствено с
изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията.
1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от повисока степен или актове от правото на ЕС.
Отмяна на таксите за услуги, които не се предоставят съгласно ЗИД на Закона за регистър
БУЛСТАТ, в сила от 01.05.2016 г. и ЗИД на Закона за регистър БУЛСТАТ, в сила от 04.01.2022 г.,
а именно – такси за издаване на карта за идентификация, за търсене и предоставяне на справки по
електронен път от информационната система на регистър БУЛСТАТ.
1.5. 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 нормативния акт или анализи за изпълнението на
политиката и резултатите от нея.
2. Цели:
С проекта на Постановление за изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от
Агенцията по вписванията се цели подзаконовият нормативен акт да се приведе в съответствие
със ЗИД на Закона за регистър БУЛСТАТ, в сила от 01.05.2016 г., и последващ ЗИД на Закона за
регистър БУЛСТАТ, в сила от 04.01.2022 г. Това следва да стане чрез актуализиране на размера на
таксите за услугите, предоставяни от Агенцията по вписванията на субектите от регистър
БУЛСТАТ и специален регистър БУЛСТАТ.
Посредством отмяната на държавните такси за издаване на карта за идентификация за субектите,
регистрирани в регистър БУЛСТАТ и специален регистър БУЛСТАТ, намаляването на таксата за
вписване на промени в обстоятелствата в чл. 9 и уеднаквяване на размера ѝ за всички субекти в
чл. 10 от Тарифата, отмяната на приложенията – образци на удостоверения и отмяна на таксите за
предоставяне на справки по електронен път от информационната система на регистър БУЛСТАТ
се подобрява качеството на предоставяните услуги от Агенция по вписванията.
Посочете определените цели за решаване на проблема/проблемите, по възможно най-конкретен и измерим начин, включително индикативен
график за тяхното постигане. Целите е необходимо да са насочени към решаването на проблема/проблемите и да съответстват на
действащите стратегически документи.

3. Заинтересовани страни:
1. Субекти на регистър БУЛСТАТ – неограничен брой
Съгласно чл. 3 от ЗРБ, това са:
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1.1. юридическите лица, които не са търговци и не са юридически лица с нестопанска цел,
1.2. клоновете на чуждестранни лица, които не са търговци и не са юридически лица с
нестопанска цел,
1.3. търговските представителства на чуждестранни лица,
1.4. чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в страната,
включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или
чието ефективно управление е на територията на страната, или които притежават
недвижимо имущество в страната, или които са залогодатели,
1.5. неперсонифицираните дружества по ЗЗД, вкл. организирани по занаятчийски начин и
осигурителни каси,
1.6. осигурители, които не са физически лица,
1.7. клоновете и поделенията на субектите по регистър БУЛСТАТ и поделенията на
вписаните в търговския регистър търговци,
1.8. физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност,
1.9. чуждестранните физически лица, които не притежават единен граждански номер или
личен номер на чужденец и извършват търговска дейност или оказват независими
лични услуги в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или
определена база или обект, или притежават недвижимо имущество в страната, или са
осигурители, или са залогодатели,
1.10.други физически лица – осигурители.
2. Субекти, чиито данни съдържат класифицирана информация и които на основание чл. 2,
ал. 2 от ЗРБ се вписват в специален регистър по Закона за защита на класифицираната
информация - 337 бр.
Това са: МВР, МО и техните структури и поделения, местата за лишаване от свобода, военните
съдилища, военните прокуратури, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавната
агенция за бежанците, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, Държавната комисия по сигурността на информацията.
3.
Лица, извършващи справки за наличието или липсата на вписано обстоятелство неограничен бр.
Посочете всички потенциални заинтересовани страни/групи заинтересовани страни (в рамките на процеса по извършване на частичната
предварителна частична оценка на въздействието и/или при обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове), върху
които предложенията ще окажат пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени
организации, граждани/техни представители, държавни органи/общини и др.).

4. Варианти на действие. Анализ на въздействията:
4.1. По проблем 1:
Вариант 1 „Без действие“:
Описание:
Вариантът „Без действие“ се характеризира с непредприемането на никакви действия, които пряко
да адресират дефинираните проблеми.
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При неприемане на Постановление за изменение на Тарифата, подзаконовият нормативен акт няма
да е в съответствие с предвидените изменения в Закона за регистър БУЛСТАТ по отношение на
субектите и отпадането на услуги, свързани с тяхната регистрация и вписване на промени.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Не са идентифицирани очаквани положителни икономически, социални или екологични
въздействия вследствие на прилагането на този вариант.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Не са идентифицирани негативни въздействия.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия:
Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.
Административна тежест:
Административната тежест не се променя.
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

Вариант 2 „Нормативни промени, чрез които да бъдат определени държавни такси за
административните услуги, предоставяни по Закона за регистър БУЛСТАТ от Агенция по
вписванията“:
Описание:
При приемане на Постановление за изменение на Тарифата ще отпаднат такси, които не намират
приложение предвид публичността на регистър БУЛСТАТ. По отношение на специален регистър
БУЛСТАТ ще отпаднат такси поради това, че в закона е предвидено единният идентификационен
код да се удостоверява с удостоверение за последно вписани обстоятелства.
С промените в чл. 8, ал. 2 и чл. 10, и отмяна на чл. 9 и чл. 11 от Тарифата за държавните такси,
събирани от Агенция по вписванията, ще се намали административната и финансовата тежест
върху субектите на специален регистър БУЛСТАТ, тъй като ще отпадне плащането на такса за
издаването на карта, както и разходът за Агенция по вписванията за закупуване на карти за
идентификация и поддръжка на оборудването за печатането им.
Съгласно разпоредбата на чл. 9 от действащата Тарифа, таксата за вписване на промени в
обстоятелствата, които налагат издаване на карта за идентификация за вписаните в регистър
БУЛСТАТ субекти, се събират различни по размер такси, в зависимост от вида им. С отмяната на
чл. 9 и изменението на чл. 10 за вписване на промени в обстоятелствата, ще се събира такса в
размер на 10 лв. за всички субекти.
Отмяната на чл. 11 се налага във връзка с отпадането на издаване на карти за идентификация
съгласно изменението и допълнението на Закона за регистър БУЛСТАТ, обн., ДВ, бр. 94 от 2020,
в сила от 04.01.2022 г.
Съгласно чл. 36, ал. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ удостоверението съдържа извлечение от
регистър БУЛСТАТ за вписаните обстоятелства. В тази връзка е промяната на чл. 13, с която се
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предвижда една такса за издаване на удостоверение за актуалното състояние на субект от регистър
БУЛСТАТ в размер на 5 лв. за първа страница и 2 лв. за всяка следваща страница, както и отмяната
на Приложение № 1 към чл. 13, т. 1, Приложение № 2 към чл. 13, т. 2 и Приложение № 3 към чл.
13, т. 3.
Регистър БУЛСТАТ е публичен в частта за идентификационните данни за субектите, вписани в
него, и всеки може да извършва справки за наличието или липсата на вписано обстоятелство по
електронен път. Към момента в тарифата е предвидено събиране на такса за търсене и
предоставяне на справки, каквито с оглед публичността на регистъра не се извършват, което налага
отмяната на чл. 16, ал. 2 от Тарифата.
За реализиране на варианта не са необходими други мерки, освен предложените нормативни
промени, както и са налице ресурсна, кадрова, финансова и техническа обезпеченост.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Приемането на измененията в Тарифата би довело до намаляване на таксата за вписване на
промени в обстоятелствата за лицата, вписани в регистър БУЛСТАТ и специален регистър
БУЛСТАТ. Таксата за вписване на промени става 10 лв. за всички субекти, което е намаление
спрямо определените такси в чл. 9, ал. 1 към сега действащата уредба.
Измененията ще доведат до отменяне на нормите за такси за услуги, които на практика не
се ползват от субектите на регистър БУЛСТАТ или от лицата, извършващи справки за наличието
или липсата на вписано обстоятелство.
Размерът на таксите за вписване на промени субектите на регистър БУЛСТАТ и специален
регистър БУЛСТАТ прави процедурата финансово достъпна и няма да представлява ограничаване
на правата им.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Не са идентифицирани негативни въздействия.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия:
Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.
Административна тежест:
При този вариант административната тежест се намалява по следните начини:
Намалява се административната тежест за субектите, вписани в регистър БУЛСТАТ и в
специалния регистър БУЛСТАТ, чрез отпадане на предвидените такси за издаване на досега
съществуващите карти за идентификация.
Намалява се ангажирания административен персонал от страна на Агенцията по вписванията във
връзка с издаването на картите за идентификация на субектите и администрирането на такси.
(въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест)
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)
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Вариант 3 „Ненормативна намеса“:
Описание:
Вариант 3 предполага разрешаване на идентифицирания проблем чрез осигуряване на
методическа подкрепа посредством провеждане на информационни кампании и обучения,
изготвяне на указания, насоки, с цел укрепване на административния капацитет и оптимизиране
на административните процедури.
Този вариант не може да преодолее посочените проблеми, тъй като съгласно чл. 1, ал. 1 от Закона
за държавните такси, държавните такси се събират от органите на съдебната власт, от другите
държавни органи и бюджетни организации в размери, определени с тарифи, одобрени от
Министерския съвет, и постъпват в държавния бюджет, освен ако със закон е предвидено друго.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Не са идентифицирани очаквани положителни икономически, социални или екологични
въздействия вследствие на прилагането на този вариант.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
За вписване на промени в обстоятелствата - заплащане на такси с по-висок размер от предвидения
с промяната.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия:
Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.
Административна тежест:
Административната тежест не се променя.
(въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест)
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

4.n. По проблем n:
* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте Раздел 4.1.

5. Сравняване на вариантите:
Степени на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) средна; 3) ниска.
5.1. По проблем 1:

Ефективност

Вариант 2
Вариант 1
„Нормативни
„Без действие“
промени“

С проекта на Постановление за изменение на
Тарифата за държавните такси, събирани от
Агенцията по вписванията се цели
подзаконовият нормативен акт да се приведе
в съответствие със ЗИД на Закона за регистър
БУЛСТАТ, в сила от 01.05.2016 г., и
последващ ЗИД на Закона за регистър

ниска

висока

Вариант 3
„Ненормативна
намеса“

ниска
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БУЛСТАТ, в сила от 04.01.2022 г. Това
следва да стане чрез актуализиране на
размера на таксите за услугите, предоставяни
от Агенцията по вписванията на субектите от
регистър БУЛСТАТ и специален регистър
БУЛСТАТ.

Ефикасност

Посредством отмяната на държавните такси
за издаване на карта за идентификация за
субектите,
регистрирани
в
регистър
БУЛСТАТ и специален регистър БУЛСТАТ,
намаляването на таксата за вписване на
промени в обстоятелствата в чл. 9 и
уеднаквяване на размера ѝ за всички субекти
в чл. 10 от Тарифата, отмяната на
приложенията – образци на удостоверения и
отмяна на таксите за предоставяне на
справки
по
електронен
път
от
информационната система на регистър
БУЛСТАТ се подобрява качеството на
предоставяните услуги от Агенция по
вписванията
С проекта на Постановление за
изменение на Тарифата за държавните такси,
събирани от Агенцията по вписванията се
цели подзаконовият нормативен акт да се
приведе в съответствие със ЗИД на Закона за
регистър БУЛСТАТ, в сила от 01.05.2016 г.,
и последващ ЗИД на Закона за регистър
БУЛСТАТ, в сила от 04.01.2022 г. Това
следва да стане чрез актуализиране на
размера на таксите за услугите, предоставяни
от Агенцията по вписванията на субектите от
регистър БУЛСТАТ и специален регистър
БУЛСТАТ.

ниска

висока

ниска

Посредством отмяната на държавните
такси за издаване на карта за идентификация
за субектите, регистрирани в регистър
БУЛСТАТ и специален регистър БУЛСТАТ,
намаляването на таксата за вписване на
промени в обстоятелствата в чл. 9 и
уеднаквяване на размера ѝ за всички субекти
в чл. 10 от Тарифата, отмяната на
приложенията – образци на удостоверения и
отмяна на таксите за предоставяне на
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Съгласуваност

справки
по
електронен
път
от
информационната система на регистър
БУЛСТАТ се подобрява качеството на
предоставяните услуги от Агенция по
вписванията
С проекта на Постановление за
изменение на Тарифата за държавните такси,
събирани от Агенцията по вписванията се
цели подзаконовият нормативен акт да се
приведе в съответствие със ЗИД на Закона за
регистър БУЛСТАТ, в сила от 01.05.2016 г.,
и последващ ЗИД на Закона за регистър
БУЛСТАТ, в сила от 04.01.2022 г. Това
следва да стане чрез актуализиране на
размера на таксите за услугите, предоставяни
от Агенцията по вписванията на субектите от
регистър БУЛСТАТ и специален регистър
БУЛСТАТ.
Посредством отмяната на държавните
такси за издаване на карта за идентификация
за субектите, регистрирани в регистър
БУЛСТАТ и специален регистър БУЛСТАТ,
намаляването на таксата за вписване на
промени в обстоятелствата в чл. 9 и
уеднаквяване на размера ѝ за всички субекти
в чл. 10 от Тарифата, отмяната на
приложенията – образци на удостоверения и
отмяна на таксите за предоставяне на
справки
по
електронен
път
от
информационната система на регистър
БУЛСТАТ се подобрява качеството на
предоставяните услуги от Агенция по
вписванията

ниска

висока

ниска

1.1. Сравнете вариантите чрез сравняване на ключовите им положителни и отрицателни въздействия.
1.2. Посочете степента, в която вариантите ще изпълнят определените цели, съгласно основните критерии за сравняване на вариантите:
ефективност, чрез която се измерва степента, до която вариантите постигат целите на предложението;
ефикасност, която отразява степента, до която целите могат да бъдат постигнати при определено ниво на ресурсите или при най-малко
разходи;
съгласуваност, която показва степента, до която вариантите съответстват на действащите стратегически документи.

5.2. По проблем 2:
* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте таблицата за всеки отделен проблем.

5.n. По проблем n:
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* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте таблицата за всеки отделен проблем.

6. Избор на препоръчителен вариант:
По проблем 1: Вариант 2 „Нормативни промени, чрез които да бъдат определени държавни
такси за административните услуги, предоставяни по Закона за регистър БУЛСТАТ от
Агенция по вписванията“
Посочете препоръчителните варианти за решаване на поставения проблем/проблеми.

6.1. Промяна в административната тежест за физическите и юридическите лица от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми):

Административната тежест се намалява чрез:
- отпадане задължението на субектите на регистър БУЛСТАТ да заплащат такса за карта за
идентификация и за издаване на регистрационно удостоверение, съответно такса за издаване на
копие или дубликат на същото, такса за търсене и предоставяне на справки по електронен път от
информационната система на регистър БУЛСТАТ;
- уеднаквяване на таксата за вписване на промени в обстоятелствата за всички субекти. С отмяната
на чл. 9 и изменението на чл. 10 за вписване на промени в обстоятелствата, ще се събира такса в
размер на 10 лв. за всички субекти.
1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант за решаване на всеки проблем.
1.2. Ако се предвижда въвеждането на такса, представете образуването на нейния размер съгласно Методиката по чл. 7а от Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

6.2. Създават ли се нови/засягат ли се съществуващи регулаторни режими и услуги от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)?

С оглед Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент
относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), се прие Закон за изменение и
допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ (обн., ДВ, бр. 94 от 2020 г.). Отпада издаването на
карта за удостоверяване на кода на субектите на специалния регистър БУЛСТАТ и замяната ѝ с
удостоверение за последно вписани обстоятелства. Отпадането на услугата няма да се отрази на
дейността на регистъра.

1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на избрания вариант.
1.2. В случай че се предвижда създаване нов регулаторен режим, посочете неговия вид (за стопанска дейност: лицензионен, регистрационен; за
отделна стелка или действие: разрешителен, уведомителен; удостоверителен и по какъв начин това съответства с постигането на целите).
1.3. Мотивирайте създаването на новия регулаторен режим съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4 от Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
1.4. Посочете предложените нови регулаторни режими отговарят ли на изискванията на чл. 10 – 12 от Закона за дейностите по предоставяне
на услуги.
1.5. Посочете изпълнено ли е изискването на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
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1.6. В случай че се изменят регулаторни режими или административни услуги, посочете промяната.

6.3. Създават ли се нови регистри от прилагането на препоръчителния вариант
(включително по отделните проблеми)?

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

Когато отговорът е „Да“, посочете регистрите, които се създават и по какъв начин те ще бъдат интегрирани в общата регистрова
инфраструктура.

6.4. По какъв начин препоръчителният вариант въздейства върху микро-, малките и
средните предприятия (МСП) (включително по отделните проблеми)?

Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант.

6.5. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант (включително по
отделните проблеми):
Не са идентифицирани потенциални рискове от приемането на предложените промени.
Размерът на таксите за вписване на промени субектите на регистър БУЛСТАТ прави процедурата
финансово достъпна за субектите на регистър БУЛСТАТ и няма да представлява ограничаване на
правата им.
Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, различни от отрицателните въздействия, напр. възникване на
съдебни спорове и др.

7. Консултации:

Посочете основните заинтересовани страни, с които са проведени консултации. Посочете резултатите от консултациите, включително на
ниво ЕС: спорни въпроси, многократно поставяни въпроси и др.

Провеждането на обществени консултации на проекта на Постановление за изменение на
Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията по реда на чл. 26 от Закона
за нормативните актове ще има за цел да събере предложения от засегнатите страни, свързани с
вида и размера на предвидените такси за ползване на услуги от регистър БУЛСТАТ. Предвид че
административната и финансовата тежест за потребителите на услугите на регистър БУЛСТАТ се
намалява посредством отпадането и уеднаквяването на дължими държавни такси, срокът за
обществените консултации е в рамките на 14 дни от публикуването на проекта на постановление
на интернет страницата на Министерството на правосъдието и на Портала за обществени
консултации.
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Допълнителен аргумент за определянето на по-кратък срок е готовността на информационната
система на регистър БУЛСТАТ и необходимостта от внедряване в нея на актуализираните размери
на дължимите държавни такси, с оглед влизането в сила от 4 януари 2021 г. на Закона за изменение
и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ (обн., ДВ, бр. 94 от 2020 г.) съгласно § 11 от
заключителни разпоредби на същия.
Обобщете най-важните въпроси за обществени консултации. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни
процедури.

8. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

…
1.1. Посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 6.2 и 6.3, дали е извършена оценка на
въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
1.2. Изборът трябва да съответства на посоченото в раздел 1, съгласно неговата т. 1.5.

9. Изисква ли се извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието поради
очаквани значителни последици?

(преценка съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за нормативните актове)

10. Приложения: няма
Приложете необходимата допълнителна информация и документи.

11. Информационни източници:
Посочете изчерпателен списък на информационните източници, които са послужили за оценка на въздействията на отделните варианти и при
избора на вариант за действие: регистри, бази данни, аналитични материали и др.

12. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за извършването
на частичната предварителна оценка на въздействието:
Име и длъжност: Даниела Белчина – и.д. директор на дирекция „Съвет по
законодателство“
Дата: …
Подпис: …
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