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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 на Търговския закон
На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува
постъпилата с Ваш № 03-00-38 от 16.08.2017 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проекта на Закон за изменение на Търговския закон със следните
препоръки:
1. Относно раздел „За включване в законодателната/оперативната програма на
Министерския съвет за периода“
В този раздел следва да се посочи периодът за включване на проекта на нормативния
акт в оперативната програма на Министерския съвет (01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.).
2. Относно раздел „Дата“
В този раздел следва да се посочи датата на изготвяне на предварителната частична
оценка на въздействието.
4. Относно раздел 2 „Цели“
Целите следва да адресират преодоляването на дефинираните в раздел 1 проблеми.
Общата цел би могла да адресира намаляване на възможността за осъществяване на
злоупотреба с акции и подобряване на прозрачността на процеса. Оперативните цели следва
да бъдат насочени конкретно към премахването на възможността за акционерните дружества
и за командитните дружества с акции занапред да издават акции на приносител. Цели се
транспониране на конкретните изисквания на чл. 10, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849
и преодоляване на идентифицираните от Глобалния форум за прозрачност и обмен на
информация за данъчни цели към Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР) проблеми, които са определени в резултат на преглед и оценка на
българското законодателство и административните процедури и практики в контекста на
международните стандарти за прозрачност и обмен на данни за данъчни цели.
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Информацията относно Плана за действие за изпълнение на препоръките на
Глобалния форум към ОИСР следва да бъде посочена в раздел 1.

5. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“
По възможност, следва да се добави броят на посочените в т. 2 преки заинтересовани
страни - акционери в акционерни дружества, еднолични собственици на капитала на
еднолични акционерни дружества и ограничено отговорни съдружници в командитни
дружества с акции, издали акции на приносител, както и косвените заинтересовани страни,
определени в т. 4.
6. Относно раздел 4 „Варианти на действия“
В описанието на вариант 3 „ Приемане на проект на акт, с който се запазват акциите
на приносител и въвеждане на регистрационен режим за притежателите им“ следва да се
добави информация относно конкретните действия, които се предлага да бъдат предприети
при евентуалното реализиране на този вариант, тъй като е посочена информация само за
евентуалните резултати, които съвпадат с посочените такива във вариант 2.
7. Относно раздел 8.1. „Административна тежест за физическите и юридическите
лица“
В този раздел е посочено, че избраният в оценката на въздействието вариант за
действия няма ефект върху административната тежест за физическите и юридическите лица.
Предлаганите действия предвиждат в 9 - месечен срок от влизането в сила на закона
дружествата, издали акции на приносител да изменят уставите си, да заменят акциите на
приносител с поименни, да започнат да водят книги за акционерите, да заявят за вписване
промените и да представят за обявяване изменените устави в търговския регистър.
Посочените действия ще повишат административната тежест в началото на процеса по
изпълнение на предлаганите изисквания. Информацията в този раздел следва да бъде
отбелязана съгласно тази тенденция, а също така евентуалното наличие на административна
тежест следва да се опише в раздел 5 „Негативни въздействия“ и по възможност да се
остойности.
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.
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