РЕП УБЛИ КА БЪ ЛГ АР ИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията“

ОТНОСНО: частична предварителна оценка на 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

На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация, дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува
постъпилата с Ваш изх. № 812100-1617 от 25.01.2018 г. частична предварителна оценка
на въздействието на 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, със следните препоръки:
1. Общи бележки:
1.1. Относно приети от правителството мерки за намаляване на
административната тежест:
Съгласно т. 2 от решението по т. 26 от Протокол № 36 от заседанието на
Министерския съвет на 23 август 2017 г. всички административни органи трябваше в срок
до 14 октомври 2017 г. да предложат за разглеждане от Министерския съвет проектите за
изменение и допълнение на нормативни актове в изпълнение на решението по т. 30 от
Протокол № 28 от заседанието на 28 юни 2017 г. за намаляване на административната и
регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса. От страна на Министерството на
външните работи (МВнР) са предложени две мерки, за чието изпълнение са необходими
изменения и допълнения на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на
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Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси. Мерките са
следните:
Наименование на
услугата

Намаляване на административна
тежест

Нормативни промени

Издаване на временен
паспорт на български
граждани

Намаляване на таксата за издаване
на временен паспорт от 67 евро на
50 евро. В момента таксата за
временен паспорт се състои от три
компонента - такса по Тарифа № 3:
такса от 50 евро + 1 евро за
заявление, превеждани по бюджета
на МВнР, и такса по Тарифа № 4 в
размер на 16 евро, превеждани по
бюджета на МВР. Предложенията
са за отпадане на таксата от 1 евро
по Тарифа № 3 и таксата от 30 лв.
/16 евро/ по Тарифа № 4

чл. 32, т. 3 а от Тарифа № 4 за
таксите, които се събират в
системата на МВР по ЗДТ

Намаляване на таксата за издаване
на удостоверение за завръщане в
Република България на чужденец с
40 лева - стойността на услугата,
която се събира по Тарифа № 4

чл. 48a, т. 3 а от Тарифа № 4 за
таксите, които се събират в
системата на МВР по ЗДТ; чл.
13, ал. 6 от Тарифа № 3 за
таксите, които се събират за
консулско обслужване в
системата на МВнР по ЗДТ

Издаване на
удостоверение за
завръщане в
Република България
на чужденец

чл. 13, ал. 3, т. 6 и ал. 6 от
Тарифа № 3 за таксите, които
се събират за консулско
обслужване в системата на
МВнР по ЗДТ"

Мерките са посочени и в становището на дирекция „Модернизация на
администрацията“ до МВР относно предишна частична предварителна оценка на
въздействието на 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, получена с Ваш изх. № 812100-21355 от 20.10.2017 г.
В отчета на Министерството на външните работи относно изпълнението на
горепосоченото решение е посочено, че е подготвен проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския
съвет (Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на
Министерството на външните работи по Закона за държавните такси и Тарифа № 4 за
таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по
Закона за държавните такси).
С оглед на политиката за по-устойчиво законодателство и за намаляване на
честотата на изменянето на нормативните актове, предлагаме, в случай на съгласие с

предложенията на МВнР, въпросните промените в тарифата да бъдат обединени с
предложените в настоящата оценка, като нормативните промени се извършат с
приемането на едно постановление за изменение и допълнение на тарифата и това да бъде
отразено в оценката на въздействието.

1.2. Относно прилагането на правилата за извършване на предварителна
частична оценка на въздействието
Към предварителната частична оценка на въздействието е приложен 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. Съгласно чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове
извършването

на

частична

предварителна

оценка

на

въздействието

предхожда

изработването на всеки проект на закон, кодекс и подзаконов нормативен акт на
Министерския съвет. Извършването на оценка на въздействието на вече изготвен проект
на нормативен акт обезсмисля основните й цели, а именно избиране на най-ефективен и
ефикасен вариант за действие въз основа на оценяване на въздействията върху
заинтересованите страни и съответно след това пристъпване към неговото изпълнение.

2. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“
В този раздел не са посочени проблемите, които налагат предприемането на
предлаганите в оценката действия. Дефинирането на проблема е първият етап от
изготвянето на оценка на въздействието и от него зависят всички останали нейни
елементи. В този раздел е представена информация за предвижданите изменения и
допълнения на тарифата, както и за основните цели на тези промени. Тази информация
следва да бъде посочена и обоснована при представянето на вариант за действие
„Приемане на постановлението“ в раздел 4 и в описанието на раздел 2 „Цели“.
Посочването на определени разпоредби на закона, без да се описани самите изисквания,
които се въвеждат, ще затрудни разбирането на информацията. Дефинирането на
проблема следва да бъде извършено по начин, описващ конкретните негативни
тенденции, свързани с таксите, събирани в системата на Министерството на вътрешните
работи, които налагат тяхното увеличаване, намаляване или премахване.
В подраздел 1.1. се посочват всичките проблеми, които налагат предприемането на
действия, като например:
- наличие на несъответствие между изискванията на Закона за чужденците в
република България и определените към момента такси;

- затруднения за гражданите и бизнеса при плащането на таксите за услуги,
свързани с регистрация на ППС (като се посочи какви точно са затрудненията);
- липса на уеднаквена терминология в тарифата с тази в Закона за Министерството
на вътрешните работи и други подзаконови нормативни актове към него;
- не са определени размерите на таксите за изготвяне на експертна оценка за
съгласуване на проекти на сигнално-охранителни и известителни системи, за което има
законоустановено изискване.
Поради многобройните предложения за промени, за премахване или за определяне
на нови такси, става ясно, че проблемите, които налагат тези действия, са повече и следва
в този подраздел да бъдат коректно дефинирани за всяка една област.
Това се отнася в най-голяма степен за проблемите, налагащи увеличения на
таксите. Посочените увеличения на таксите за право на ползване на табели с
регистрационен номер с четири еднакви цифри в поредния номер от 1000 на 1500 лв., за
правото на ползване на табели с регистрационен номер с комбинация от цифри аа-вв; авав; ав-ва, където „а“ и „в“ са различни числа от „0“ до „9“ от 30 лв. на 300 лв. и за право на
ползване на регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви и/или
цифри по желание от 7000 лв. на 7500 лв., не са достатъчно аргументирани. Посоченото в
оценката засилено желание за използване на тези услуги и необходимостта от
ограничаването му следва да се опишат конкретно и да се посочат данни, доказващи
наличието на проблем.
В подраздел 1.2. се посочват всички проблеми в сегашната нормативна уредба,
които налагат предприемането на действия. Следва конкретно да се изброят
несъответствията на тарифата със законоустановените изисквания така, че от
информацията в този раздел да стане ясно какво точно налага всяко едно предложено в
оценката действие. Посочено е, че някои от таксите са преразгледани и са образувани
нови, а също така, че някои са обединени. Следва подробно да се опишат проблемите,
констатирани при преразглеждането им, а в раздел „Варианти на действие“ се посочва
конкретно по какъв начин са образувани предложените във варианта нови такси, кои от
тях се предлага да се обединят и по какъв начин.
3. Относно раздел „Цели“
След преработване на раздел 1, целите следва да бъдат допълнени, като се поставят
по начин, насочен към преодоляването на всички дефинирани проблеми, като те могат да
бъдат и групирани.

4. „Идентифициране на заинтересованите страни“
Информацията в този раздел следва да се допълни, като се посочи статистика за
определен период относно предоставяните услуги, за които са необходими промени в
размера на таксите, за да може да се добие представа за мащаба на предложените промени.
5. Относно раздел 4 „Варианти на действие“
Информацията относно Вариант 1 „Приемане на ПМС за изменение и допълнение
на Тарифа № 4 “ следва да се допълни, като се посочат всички промени, които се предлага
да се извършат с реализирането на този вариант, тъй като към момента не е посочено нито
едно действие, а само информация за евентуалните последици от измененията на
тарифата. Тук следва и да се обосноват предлаганите увеличения и промени.
Информацията за предлаганите действия, посочена в раздел 1 на изпратената
предварителна частична оценка на въздействието, следва да бъде описана в този раздел.
Коректното представяне на предложенията за действия, с които да се преодолеят
дефинираните проблеми и да се постигнат поставените в оценката цели, е от съществено
значение за определяне на евентуалните негативни и положителни въздействия на
предлаганите действия върху заинтересованите страни и за избора на вариант на действие.
6. Относно раздел 5. „Негативни въздействия“ и раздел 6. „Положителни
въздействия“
Информацията в тези раздели следва да се допълни, като се посочат конкретни
негативни и положителни въздействия върху заинтересованите страни. Към момента е
посочена обща информация, без да се посочват конкретни въздействия. В този раздел е
необходимо да се опишат качествено (при възможност - и количествено) всички
значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни и
положителни въздействия за всеки един от вариантите. Следва да се посочи и как точно
очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
7. Относно

раздел

8.1.

„Административна

тежест

за

физическите и

юридическите лица.
Отбелязано е, че административната тежест за физическите и юридическите лица
ще се намали. Необходимо е да се посочи кратка информация в какво точно се изразява
намаляването на административната тежест. Тъй като някои от предложенията, като
например въвеждането на нови такси, представляват увеличаване на административната
тежест, това също следва да бъде отбелязано.

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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„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“
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