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Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за
държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94
и 115 от 2002 г., бр. 17 и 19 от 2003 г.; попр., бр. 27 от 2003 г.; изм. и доп., бр.
33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г., бр. 19 от 2007
г., бр. 33 от 2008 г. и бр. 103 от 2012 г.)

Относно:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ

ГОСПОЖИ

И

ГОСПОДА

ЗАМЕСТНИК

МИНИСТЪР-

ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Представям на Вашето внимание проект на Постановление на Министерския съвет
за приемане на изменение и допълнение на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в
системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за
държавните такси (загл. изм. – ДВ. бр. 115 от 2002г., загл. изм. – ДВ, бр. 40 от 2006г., в сила
от 05. 05. 2006г.), приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2006г.
I. Причини, които налагат приемането на акта:
Проектът предвижда въвеждане на нови такси, съобразно промените в действащото
законодателство – приети изменения и допълнения в Закона за чистотата на атмосферния
въздух /ЗЧАВ/. С измененията в закона е предвидено ДАМТН да упражнява контрол върху

качеството на твърдите горива, а именно: извършване на наблюдение и контрол на
твърдите горива, за които има установени изисквания за качество; предприемане действия
за установяване съответствието на твърдите горива с изискванията за качество
документално и посредством вземане и изпитване на проби, като изпитването може да бъде
възлагано на акредитирани лаборатории; контрол върху спазване на изискванията за
опаковане и етикетиране; поддържане на регистър на лицата, които разпространяват твърди
горива,

и
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административни мерки и издаване актове за отнемане в полза на държавата на твърди
горива.
Предложените нови такси касаят регистрация на лицата, които разпространяват
твърди горива и обектите, в които се разпространяват твърди горива, вземане на проби от
твърди горива( въглища и брикети, произведени от въглища), изпитване на съдържание на
сяра на твърди горива за битово отопление (въглища и брикети, произведени от въглища),
изпитване на съдържание на пепел на твърди горива за битово отопление (въглища и
брикети, произведени от въглища), изпитване на съдържание на обща влага на твърди
горива за битово отопление (въглища и брикети, произведени от въглища) и изготвяне на
експертиза от резултатите от изпитване на съответствие на твърдите горива с изискванията
за качеството им.
Размерът на таксите е равен на размера на разходите за извършване на съответната
услуга, което е в съответствие с разпоредбите както на чл. 30е от ЗЧАВ, така и на чл. 7а от
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол
върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД).
В действащата Тарифа няма определени такси за регистрация на лицата, които
разпространяват твърди горива и обектите, в които се разпространяват твърди горива,
вземане и изпитване на проби, както и в случай на спор за изготвяне на експертиза на
резултатите от изпитване за съответствие на твърдите горива с изискванията за качеството
им.
II. Цели, които се поставят:
С предложените промени ще се постигне по-добър контрол върху качеството на
твърдите горива, които са пуснати, предоставени на пазара, пакетирани, етикетирани и
разпространявани в Република България. Използването на твърди горива (въглища и
брикети) за битово отопление с ниско съдържание на сяра и пепел ще допринесе за
намаляване на нормите от фини прахови частици (ФПЧ) и серен диоксид през
отоплителния сезон и ще осигури подкрепа на националните усилия за намаляване на
емисиите на тези замърсители в съответствие със задълженията на страната съгласно

Директивата за националните тавани за емисии (2016/2284/ЕС).. От друга страна ще даде
възможност на бизнеса да оцени предварително финансовите си разходи при заявяване на
определени услуги, когато за тях има посочени конкретни размери на такси в действащата
Тарифа.
Ясната регламентация в Тарифа №11 за таксите, които се събират в системата на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) с посочване на
конкретен размер на таксите, ще позволи агенцията да изпълнява възложените й в ЗЧАВ
функции да осъществява качествен и ефективен държавен контрол на качеството на
твърдите горива.
III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Възложената със закона нова за ДАМТН, контролна дейност по установяване
качеството на твърдите горива използвани за битово отопление, се осъществява срещу
заплащане на държавна такса.
Размерът на предложените с проекта на акт нови такси е изчислен при спазване на
Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от
ЗОАРАКСД, приета с ПМС № 1 от 05.01.2012 г.
Предложения проект на акт не оказва въздействие върху държавния бюджет, тъй
като с одобрената финансова обосновка към ЗИДЗЧАВ по Приложение 2.1. към чл. 35, ал.
1, т. 4, буква „а“ от УПМСНА са разчетени средствата за финансиране на изпълняването на
описаните по-горе допълнителни функции на ДАМТН, както и е предвидено и увеличение
на приходите на Министерство на икономиката, респективно на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор, в размер на 120 000 лв./годишно. Увеличението на
приходите и разходите за 2020 г. е утвърдено със Закона за държавния бюджет на
Република България за 2020 г., като е залегнало и в бюджетната прогноза за 2021 г. и 2022
г. В този смисъл за приемането на проекта на акт не са необходими допълнителни
разходи/трансфери/други плащания по бюджета на МИ, респективно на ДАМТН и на това
основание е приложена одобрена финансова обосновка Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1,
т. 4, б. „б“ от УМСНА.
По проекта на Постановление не се налага да бъде изготвена справка за
съответствие с европейското право, тъй като актът не съдържа разпоредби, въвеждащи в
българското законодателство норми на правото на Европейския съюз.
Предложеният проект на акт не оказва въздействие върху държавния бюджет и на
това основание е приложена финансова обосновка Приложение № 2.2. към чл. 35, ал. 1, т. 4,
б.”б” от УПМСНА.
Проектът на Постановление за Министерския съвет за приемане на изменение на
Устройствения правилник на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и

съпровождащите го документи са съгласувани в съответствие с разпоредбите на чл. 32, ал.
1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и е
изготвена справка за отразяването на получените становища.
За проекта на акт е изготвена частична предварителна оценка на въздействието по
чл. 30б от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
която е приложена към проекта, заедно със становището на дирекция „Модернизация на
администрацията” на Министерския съвет.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектите на
Постановление на Министерския съвет за приемане на изменение и допълнение на Тарифа
№ 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор по Закона за държавните такси, на доклада към нея и на частичната
предварителна оценка на въздействието бяха публикувани на интернет страницата на
Министерството на икономиката и на интернет Портала за обществени консултации на
Министерски съвет.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с горното предлагам на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация да внесете за разглеждане
в Министерския съвет Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на
изменение и допълнение на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси,
приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2006г.
Приложения:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2. Финансова обосновка;
3. Частична предварителна оценка на въздействието;
4. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията", МС;
5. Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване;
6. Справки за отразяване на постъпилите становища от съгласувателната процедура
и предложенията от общественото обсъждане.
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