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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Причините, които налагат изменения и допълнения на Тарифа № 4 са следните:
- Наличие на несъответствие между изискванията на Закона за чужденците в Република
България (ЗЧРБ) и определени към момента такси 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“ на Тарифа № 4.
Измененията и допълненията в Тарифа № 4 следва да отразят промените в 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.
- Създаване на улеснения за гражданите и бизнеса при плащането на таксите за услуги,
свързани с регистрация на пътни превозни средства (ППС) по Раздел V „Такси по Закона

за движението по пътищата“ на Тарифа № 4;
Липсата на единни такси по Раздел V 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 ППС, ще се създаде
улеснение за гражданите и бизнеса за извършване на заплащането на тези такси и чрез
ПОС терминални устройства.
- Необходимост от ограничаване на търсенето на табели по чл. 26 от Раздел V „Такси по
Закона за движението по пътищата“ на Тарифа № 4 - с право на ползване на
регистрационен номер с четири еднакви цифри в поредния номер, с право на ползване на
регистрационен номер с комбинация от цифри: „аа-вв”; „ав-ва”; „ав-ав”, където „а” и „в”
са различни числа от „0” до „9” и с право на ползване на регистрационен номер с
комбинация от четири цифри по желание. Търсенето на табели с такива регистрационни
номера е засилено, а същевременно възможният брой на този вид номера за регистрация
на ППС е много ограничен.
- Липса на уеднаквена терминология при определянето на такси за услуги по пожарна
безопасност и защита на населението в Раздел VI „Такси по Закона за Министерството на
вътрешните работи“ (ЗМВР) на Тарифа № 4 с регламенираната терминология в ЗМВР,
Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за
осъществяване на държавен противопожарен контрол (Наредба № 8121з-882 от 2014 г.);
- Не са определени такси за изготвяне на експертна оценка за съгласуване на проекти на
сигнално-охранителни и известителни системи, за което има законово установено
изискване - § 2, т. 11 от Допълнителни разпоредби на ЗМВР, по силата на който органите
на МВР събират такси в размери, определени с тарифа от Министерския съвет (Тарифа
№ 4), за изготвяне на експертна оценка за съгласуване на проекти на сигналноохранителни и известителни системи в случаите, предвидени в нормативен акт.
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.).
Съществуващото положение не може да бъде променено в рамките на съществуващото
законодателство само чрез промяна на организацията на труда, чрез въвеждане на нови
технологични възможности и други способи.
Обстоятелствата, които налагат приемането на ПМС за изменение и допълнение на
Тарифа № 4 са следните:
Предлаганите изменения и допълнения в Раздели IV, VIIа и VIII на Тарифа № 4
произтичат от промените в ЗЧРБ (Обн. ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.).
Предвидените промени в Раздел V на Тарифа № 4 създават възможност чрез определяне
на единни такси за услуги, свързани с регистрация на ППС да се създаде улеснение за
гражданите и бизнеса за извършване на заплащането на тези такси и чрез ПОС
терминални устройства.
Измененията и допълненията в Раздел VI на Тарифа № 4 се отнасят до такси за услуги по
пожарна безопасност и защита на населението, като се уеднаквява използваната
терминология в Тарифа № 4 в съответствие с тази по ЗМВР, ЗУТ и Наредба № 8121з-882
от 2014 г.
Със създаването на изрична разпоредба в Раздел VI на Тарифа № 4 ще се регламентират
такси за съгласуване на проекти за сигнално-охранителни и известителни системи, на
основание § 2, т. 11 от Допълнителни разпоредби на ЗМВР.
Посоченото може да бъде постигнато само чрез изменение и допълнение на Тарифа № 4.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за
изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

Последваща оценка на въздействието не е извършвана.
2. Цели:
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?
Целите, които си поставя проектът на ПМС са следните:
- Предлаганите изменения и допълнения в Раздели IV, VIIа и VIII на Тарифа № 4 целят
да отразят промените в ЗЧРБ (Обн. ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.).
- Промени в Раздел V на Тарифа № 4 целят да определят единни такси за услуги,
свързани с регистрация на ППС, с което да се създаде улеснение за гражданите и бизнеса
за извършване на заплащането на тези такси и чрез ПОС терминални устройства. Някои
от таксите в Раздел V на Тарифа № 4, които се заплащат за услуги, извършвани от
органите на МВР 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. Чрез предложеното завишаване на таксите по чл. 26 от Раздел V на Тарифа № 4 за право на ползване на регистрационен номер с четири еднакви цифри в поредния номер
- от 1000 лв. увеличение на 1500 лв., както и за право на ползване на регистрационен
номер с комбинация от цифри: „аа-вв”; „ав-ва”; „ав-ав”, където „а” и „в” са различни
числа от „0” до „9” - от 30 лв., и за право на ползване на регистрационен номер с
комбинация от четири цифри по желание - от 50 лв., увеличение на 300 лв. се цели
ограничаването на търсенето на такива номера, тъй като към момента това търсене е
засилено, а същевременно възможният брой на този вид номера за регистрация на ППС е
много ограничен.
- Измененията и допълненията в Раздел VI на Тарифа № 4 отнасящи се до такси за
услуги по пожарна безопасност и защита на населението целят да се уеднакви
използваната терминология в Тарифа № 4 в съответствие с тази по ЗМВР, ЗУТ и Наредба
№ 8121з-882 от 2014 г.
- Създаването на изрична разпоредба в Раздел VI на Тарифа № 4 цели да се
регламентират такси за съгласуване на проекти за сигнално-охранителни и известителни
системи, за което има законово установено изискване - § 2, т. 11 от Допълнителни
разпоредби на ЗМВР .
Не може да се посочи график за постигане на целите чрез нормативната промяна.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
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.).
Засегнати и заинтересовани страни по предлаганите промени в Тарифа № 4 са
чужденците в Република България, членовете на техните семейства; всички дееспособни
български граждани, които следва да извършат действия по регистрация и
пререгистрация на ППС (МВР, физически лица, юридически лица, регистрирани по
Търговския закон, юридически лица с нестопанска цел, обществени организации,
неправителствени организации); физически и юридически лица, регистрирани по
Търговския закон, които ползват услуги по пожарна безопасност и защита на
населението; физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които
следва да използват сигнално-охранителни и известителни системи, в случаите
предвидени в нормативен акт.
4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти
на действие от страна на държавата, включително варианта "без действие".
Вариантите са следните:
Вариант 0. Без действие
При този вариант няма да се извършат необходимите промени в Тарифа № 4, като
няма да се отразят промените в ЗЧРБ (Обн. ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.); няма се да

определят единни такси за услуги, свързани с регистрация на ППС; няма да се уеднакви
използваната терминология в Тарифа № 4 в съответствие с тази по ЗМВР, ЗУТ и Наредба
№ 8121з-882 от 2014 г.; няма да се създаде изрична разпоредба в Раздел VI на Тарифа №
4, с която да се регламентират такси за съгласуване на проекти за сигнално-охранителни
и известителни системи.
Вариант 1. Приемане ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 4.
При този вариант ще се извършат необходимите промени в Тарифа № 4, като ще
се отразят промените в ЗЧРБ (Обн. ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.); ще се определят единни
такси за услуги, свързани с регистрация на ППС, с което ще се създаде улеснение за
гражданите и бизнеса за извършване на заплащането на тези такси и чрез ПОС
терминални устройства; ще се постигне уеднаквяване на използваната терминология в
Тарифа № 4 в съответствие с тази по ЗМВР, ЗУТ и Наредба № 8121з-882 от 2014 г.; ще се
създаде изрична разпоредба в Раздел VI на Тарифа № 4, с която ще се регламентират
такси за съгласуване на проекти за сигнално-охранителни и известителни системи.
5. Негативни въздействия:
Вариант 0. Без действие
Непроменените разпоредби на Тарифа № 4 няма да съответстват на законови
норми. Няма да се измени и допълни Тарифа № 4. Няма да се подобри дейността по
административното обслужване на физическите и юридическите лица. Няма да се
отразят промените в ЗЧРБ (Обн. ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.); няма се да определят
единни такси за услуги, свързани с регистрация на ППС; няма да се уеднакви
използваната терминология в Тарифа № 4 в съответствие с тази по ЗМВР, ЗУТ и Наредба
№ 8121з-882 от 2014 г.; няма да се създаде изрична разпоредба в Раздел VI на Тарифа №
4, с която да се регламентират такси за съгласуване на проекти за сигнално-охранителни
и известителни системи.
Икономически негативни въздействия: не може да има.
Социални негативни въздействия: не може да има.
Екологични негативни въздействия: не може да има.
Вариант 1. Приемане ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 4.
Не се идентифицират негативни въздействия при реализирането на този вариант.
Ще се измени и допълни Тарифа № 4, с което ще се подобри дейността по
административното обслужване на физическите и юридическите лица.
Икономически негативни въздействия: не може да има.
Социални негативни въздействия: не може да има.
Екологични негативни въздействия: не може да има.
6. Положителни въздействия: .
Вариант 0. Без действие
При този вариант не са идентифицирани положителни въздействия.
Вариант 1. Приемане ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 4.
Ще се измени и допълни Тарифа № 4, с което ще се подобри дейността по
административното обслужване на физическите и юридическите лица. Ще се отразят
промените в ЗЧРБ (Обн. ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.); ще се определят единни такси за
услуги, свързани с регистрация на ППС, с което ще се създаде улеснение за гражданите и
бизнеса за извършване на заплащането на тези такси и чрез ПОС терминални устройства;
ще се постигне уеднаквяване на използваната терминология в Тарифа № 4 в съответствие
с тази по ЗМВР, ЗУТ и Наредба № 8121з-882 от 2014 г.; ще се създаде изрична
разпоредба в Раздел VI на Тарифа № 4, с която ще се регламентират такси за съгласуване
на проекти за сигнално-охранителни и известителни системи.
Икономически положителни въздействия: не може да има.
Социални положителни въздействия: не може да има.
Екологични положителни въздействия: проектът няма отношение към

екологията.
7. Потенциални рискове:
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
Не са идентифицирани рискове при реализирането на варианта - приемане ПМС
за изменение и допълнение на Тарифа № 4.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
 Ще се повиши
 Ще се намали.
Няма ефект.
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 4 не съдържа
разпоредби, свързани с въвеждане на регулаторни режими.
9. Създават ли се нови регистри?
Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те
Не.
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:
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.
Документите относно проекта на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 4
ще се съгласуват по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове за срок от един
месец и по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на
Европейския съюз?
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).
 Да

Не.
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Росица Грудева, директор на дирекция „Правно-нормативна
дейност“-МВР.
Дата: 02.02.2018 г.
Подпис: (П)

