ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от Валентин Радев - министър на вътрешните работи
ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на
вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53
на Министерския съвет от 1998 г. (Обн. ДВ бр. 27 от 1998 г., изм. бр. 9 от 1999 г.,
доп. бр. 33 от 1999 г., изм. бр. 78 от 1999 г., изм. бр. 43, 65, 86 от 2000 г., попр. бр.
27 от 2001 г., изм. бр. 106, 108 от 2001 г., изм. бр. 24, 34 от 2003 г., доп. бр. 39 от
2003 г., изм. бр. 106, 111 от 2003 г., изм. бр. 15, 24, 32 от 2004 г., попр. бр. 36 от
2004 г., изм. бр. 52 от 2006 г., изм. бр. 16, 21 от 2007 г., попр. бр. 26 от 2007 г., изм.
бр. 32, 75 от 2007 г., изм. бр. 81 от 2008 г., изм. бр. 27 от 2009 г., изм. бр. 18, 75 от
2010 г., изм. бр. 2, 7, 51, 77 от 2011 г., изм. и доп. бр. 27, 103 от 2012 г., изм. бр. 38
от 2013 г., изм. бр. 50 от 2014 г., изм. и доп. бр. 74 от 2014 г., изм. и доп. бр. 6 от
2015 г., изм. бр. 29 от 2015 г., изм. и доп. бр. 57 от 2015 г., изм. и доп. бр. 66 от
2016 г., изм. и доп. бр. 24 от 2017 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация (УПМСНА) внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси,
приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. (Обн. ДВ бр. 27 от 1998 г., изм.
бр. 9 от 1999 г., доп. бр. 33 от 1999 г., изм. бр. 78 от 1999 г., изм. бр. 43, 65, 86 от 2000 г., попр.
бр. 27 от 2001 г., изм. бр.106, 108 от 2001 г., изм. бр. 24, 34 от 2003 г., доп. бр. 39 от 2003 г.,
изм. бр. 106, 111 от 2003 г., изм. бр. 15, 24, 32 от 2004 г., попр. бр. 36 от 2004 г., изм. бр. 52 от
2006 г., изм. бр. 16, 21 от 2007 г., попр. бр. 26 от 2007 г., изм. бр. 32, 75 от 2007 г., изм. бр. 81 от
2008 г., изм. бр. 27 от 2009 г., изм. бр. 18, 75 от 2010 г., изм. бр. 2, 7, 51, 77 от 2011 г., изм. и
доп. бр. 27, 103 от 2012 г., изм. бр. 38 от 2013 г., изм. бр. 50 от 2014 г., изм. и доп. бр. 74 от 2014
г., изм. и доп. бр. 6 от 2015 г., изм. бр. 29 от 2015 г., изм. и доп. бр. 57 от 2015 г., изм. и доп. бр.
66 от 2016 г., изм. и доп. бр. 24 от 2017 г.) (Тарифа № 4).
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Проектът на ПМС предвижда изменения и допълнения в Раздел IV „Такси по Закона за
чужденците в Република България“, Раздел V „Такси по Закона за движението по пътищата“,
Раздел VI „Такси по Закона за Министерството на вътрешните работи“, Раздел VIIа „Такси за
граждани на Европейския съюз (ЕС) и членове на техните семейства по Закона за влизането,
пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и
членовете на техните семейства и по Закона за българските лични документи“ и Раздел VIII
„Такси по Закона за българските лични документи“ на Тарифа № 4.
С промените в Раздел IV „Такси по Закона за чужденците в Република България“,
Раздел VIIа „Такси за граждани на Европейския съюз (ЕС) и членове на техните семейства по
Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на
Европейския съюз и членовете на техните семейства и по Закона за българските лични
документи“ и Раздел VIII „Такси по Закона за българските лични документи“ на Тарифа № 4,
такси, които се заплащат за услуги, извършвани от органите на Министерството на вътрешните
работи, са преразгледани и са образувани нови такси.
Предлаганите изменения и допълнения в Тарифа № 4 произтичат от промените в
Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) (Обн. ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.), с които
притежателите на „Синя карта на ЕС“ и членовете на техните семейства ще могат да получат
право на продължително пребиваване в Република България със срок до 4 години.
В чл. 10б от Тарифа № 4 се правят следните изменения и допълнения:
- в ал. 1 се заличава основанието „33к, ал. 3“;
- в ал. 3 се заличава основанието „33к“;
- създава се нова ал. 4, с която се регламентира нова такса 7 лв., която ще се събира на
чужденците получили право на продължително пребиваване на основан ие чл. 24м от ЗЧРБ;
- създават се ал. 5 и ал. 6, с които се урежда да се събира такса при предоставяне право
на продължително пребиваване на чужденец в Република България на основание чл. 33к от
ЗЧРБ;
- в чл. 12 се създава нова ал. 5, с която се регламентира да се събира такса 7 лв. за
разрешаване право на постоянно пребиваване на чужденец в Република България на основание
чл. 25г от ЗЧРБ;
- създава се чл. 46в, с който се урежда да се събира такса 18 лв. за издаване на „Карта
за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза“ на чужденец, получил право на
пребиваване на основание чл. 24м или 25г от ЗЧРБ.
Промените в Раздел V „Такси по Закона за движението по пътищата“ от Тарифа № 4 се
отнасят до това, че някои от таксите, които се заплащат за услуги, извършвани от органите на
Министерството на вътрешните работи по този раздел, са преразгледани и обединени, като е
образувана нова такса. За други услуги по този раздел от Тарифа № 4 е предвидено да не се
заплаща такса.
Липсата на единни такси по този раздел от Тарифа № 4, които да включват такси за
няколко услуги, води до заплащане на такси за различните услуги на няколко различни гишета,
както и на отделни такси за обслужващите банки. В съвременните условия, чрез определяне на
единни такси за услуги, свързани с регистрация на пътни превозни средства (ППС), ще се
създаде улеснение за гражданите и бизнеса за извършване на заплащането на тези такси и чрез
ПОС терминални устройства.
Променят се следните такси в раздел V „Такси по Закона за движението по пътищата“
на Тарифа № 4:
Отпада таксата по чл. 23 в размер на 2 лв. за подаване на молба за промяна на
местоотчета на водача или кандидат-водача на моторно превозно средство. Промяната на
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местоотчета ще се извършва, като документите за водача ще се изпращат служебно по
електронен път, което дава възможност за отпадане на таксата.
В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
- в ал. 1 се определят единни такси за извършване на няколко услуги - за първоначална
регистрация на ППС, за промяна на регистрацията на ППС със смяна на табели с
регистрационен номер и за възстановяване на регистрацията на ППС с прекратена регистрация;
- с ал. 2 се предлага единна такса за издаване на транзитни или временни табели с
регистрационни номера;
- в ал. 3 се предлага единна такса за промяна на регистрацията на ППС без смяна на
табели с регистрационен номер.
Отменя се чл. 27, съгласно който при първоначална регистрация, при промяна на
собствеността и при промяна на регистрационния номер (без транзитен) на ППС се събират
такси за монтаж на регистрационна табела на мотопед, мотоциклет, три- и четириколесно
моторно превозно средство или ремарке - в размер на 2 лв. и за монтаж на регистрационни
табели на останалите пътни превозни средства - в размер на 4 лв.
В чл. 28 се предвижда създаване на нова алинея 6, по силата на която няма да се
заплаща такса по ал. 4 - в размер на 50 лв. за издаване на обобщени справки (по вид, марка,
търговско наименование, категория, вид гориво или възраст) за броя на регистрираните ППС за
период или водените на отчет ППС към конкретна дата. Това ще става само, когато публично
са публикувани обобщени справки за броя на регистрираните ППС за период или водените на
отчет ППС към конкретна дата. Посочените данни ще са общодостъпни и ще са публикувани
от МВР в интернет сайта „Портал за отворени данни на Република България“.
Предвижда се отпадането на таксата по чл. 30, ал. 1, т. 1 за изготвяне на писмено
становище по проекти за стандарти и нормали, свързани с организирането на движението по
пътищата в размер на 300 лв.
С проекта на ПМС се изменя изцяло разпоредбата на чл. 26 от Тарифа № 4, като се
предвижда завишаване на размера на следните такси: за право на ползване на табели с
регистрационен номер с четири еднакви цифри в поредния номер - от 1000 лв. по действащата
Тарифа № 4 таксата се увеличава на 1500 лв.; за право на ползване на табели с регистрационен
номер с комбинация от цифри: „аа-вв”; „ав-ва”; „ав-ав”, където „а” и „в” са различни числа от
„0” до „9” - 30 лв. по действащата Тарифа № 4, и за право на ползване на табели с
регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание - 50 лв. - двете такси (30 лв.
и 50 лв.) се обединяват в една такса, която се увеличава на 300 лв.
Размерите на тези такси не са изчислени като разходоориентирани и за тях се прилага
чл. 7а, ал. 6 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност, съгласно който методиката за определяне на
разходоориентиран размер на таксите и разходването им не се прилага при определяне размера
на такси за осигуряване провеждането на политики в области със значение за защита на
особено важни държавни или обществени интереси. Чрез предложеното увеличаване на
размерите на двете такси се осигурява провеждането на политики в областта на особено важна
област на държавен и обществен интерес, каквато е общественият ред в страната. Това се
налага поради обстоятелствата, че предлаганите услуги са специални, търсенето на табели с
такива регистрационни номера е засилено, а същевременно възможният брой на този вид
номера за регистрация на моторни превозни средства е много ограничен, което би довело до
невъзможност за изпълнение на предоставяната услуга. Със завишаване на размера на тези две
такси се цели ограничаване на това търсене.
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С проекта на ПМС се предлагат промени в Раздел VI „Такси по Закона за
Министерството на вътрешните работи“ на Тарифа № 4.
Една част от измененията и допълненията в Раздел VI на Тарифа № 4 са в
разпоредбите на чл. 31, 31б, 31в и 31г от Тарифа № 4 отнасящи се до такси за услуги по
пожарна безопасност и защита на населението. Цели се уеднаквяване на използваната
терминология в Тарифа № 4 в съответствие с тази по Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР), Закона за устройство на територията и Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда
за осъществяване на държавен противопожарен контрол. Някои от тези такси, които се
заплащат за посочените услуги, извършвани от органите на МВР, са преразгледани и са
образувани нови такси. Промените в посочените разпоредби уреждат поетапно заплащане на
услугите от заявителите. Предвидени са и такси за издаване на дубликати на
административните актове по чл. 31б, чл. 31в и чл. 31г от Тарифа № 4.
Съгласно § 2, т. 11 от Допълнителни разпоредби на ЗМВР, органите на МВР събират
такси в размери, определени с тарифа от Министерския съвет, за изготвяне на експертна
оценка за съгласуване на проекти на сигнално-охранителни и известителни системи в случаите,
предвидени в нормативен акт.
В чл. 14, ал. 3 от Наредба № 8121з-444 от 3 май 2016 г. за организацията и контрола по
обезпечаването на сигурността на банките и финансовите институции (Обн. ДВ, бр. 37 от 2016
г.) (Наредба № 8121з-444 от 2016 г.) е регламентирано, че проектите за сигнално-охранителни
и известителни системи, изготвени по реда на ал. 2 (от банките и финансовите институции или
лица, на които те са възложили изготвянето на проектите на сигнално-охранителни и
известителни системи в техни обекти), се съгласуват с функционално компетентна структура
на МВР.
В съответствие с разпоредбата на чл. 36, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-6 от 19 декември
2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите (Обн. ДВ, бр. 1 от
2017 г.) (Наредба № РД-02-20-6 от 2016 г.), проектите на алармените системи за строежите от І
до ІІІ съгласно класификатора на строежите по клас на физическа сигурност, по искане на
възложителя се съгласуват със специализираните органи на МВР.
В момента няма определени такси в Тарифа № 4 на основание § 2, т. 11 от
Допълнителни разпоредби на ЗМВР за съгласуване на проекти за сигнално-охранителни и
известителни системи по Наредба № 8121з-444 от 2016 г. и на алармени (които са сигналноохранителни и/или известителни) системи по Наредба № РД-02-20-6 от 2016 г., а е налице
законовото изискване по § 2, т. 11 от Допълнителни разпоредби на ЗМВР.
С проекта на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 4 се предлага създаването
на чл. 31ж в Раздел VI на тарифата, в който се регламентират такси за съгласуване на проекти
за сигнално-охранителни и известителни системи. В ал. 1 на чл. 31ж от проекта на ПМС са
определени 4 диапазона, за което съответно са регламентирани 4 такси: за контролни
устройства до 60 зони - 213 лв.; за контролни устройства от 61 до 150 зони - 392 лв.; за
контролни устройства от 151 до 350 зони - 482 лв.; за контролни устройства над 350 зони - 572
лв. В съответствие с ал. 2 на чл. 31ж, за изготвяне на експертна оценка при извършване на
частична реконструкция и преустройство се събира такса в размер на 50 на сто от таксата,
определена по реда на ал. 1. Съгласно, ал. 3, при повторно искане за изготвяне на експертна
оценка по ал. 1 след отстраняване на забележките, дадени при първоначалната експертна
оценка, се събира такса в размер на 50 на сто от таксата, определена по реда на ал. 1, а при
всяко искане след повторното за изготвяне на експертна оценка по ал. 1, се събира такса в
размер на 25 на сто от таксата, определена по реда на ал. 1.

4

Проектът на ПМС няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния
бюджет, за което е изготвена и приложена финансова обосновка съгласно приложение № 2.2
към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от УПМСНА, одобрена от министъра на финансите.
С проекта на ПМС не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради
което към проекта на ПМС не е изготвена и приложена таблица за съответствие с европейското
законодателство.
Документите за приемане на проекта на ПМС са съгласувани по реда на чл. 32 от
УПМСНА, като становищата на министрите са отразени съгласно приложената справка.
В изпълнение на изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове проектите
на ПМС и доклад от министъра на вътрешните работи до Министерския съвет, формуляр за
частична предварителна оценка на въздействието и становище на дирекция „Модернизация на
администрацията“ бяха публикувани на интернет страницата на Министерство на вътрешните
работи и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет. Получените в
едномесечния срок за обществени консултации бележки, предложения и констатации са
отразени съгласно приложената справка, която е публикувана на посочените страници.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация,
П Р Е Д Л А Г А М:
Министерският съвет да разгледа и приеме проекта на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с
Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.

МИНИСТЪР НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:
Валентин Радев
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