РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ

СЪВЕТ
ПРОЕКТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № .............
от

...............

2020 година

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.)

МИНИСТЕРСКИЯТСЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
§1. Заглавието на раздел VI се изменя така:
„Раздел VI. Разходи за вземане и изпитване на проби от течни и твърди
горива по чл. 30е, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.“
§2. Създава се чл. 25а:
„25а. Фактически направените разходи за вземане и изпитване на проби от
твърди горива се изчисляват по следния начин:

№ по

Показател

Метод за изпитване/метод за
вземане на проби

ред

Сума
(в лв.)

І. ИЗПИТВАНЕ НА ТВЪРДИ ГОРИВА
Изпитване на съдържание на сяра
1.1.

на твърди горива за битово
отопление( въглища и брикети

БДС ISO 19579

70,00

БДС ISO 1171

80,00

произведени от въглища)
1.2.

Изпитване на съдържание на пепел
на твърди горива за битово

отопление( въглища и брикети
произведени от въглища)
Изпитване на съдържание на обща
1.3.

влага на твърди горива за битово

БДС ISO 5068-1, БДС ISO 5068-2,

отопление( въглища и брикети

БДС ISO 589(1), БДС ISO 11722(1)

60,00

произведени от въглища)
ІІ. ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ТВЪРДИ ГОРИВА
2.1.

Вземане на проба от твърди горива( въглища и брикети произведени от
въглища)
Изготвяне на експертиза от резултатите от изпитване на за съответствие
на горивата с изискванията за качеството им

100,00

80,00

Забележка: (1) Стандартите не се отнасят за изпитвания за обща влага на
брикети от въглища.“
§3. Създава се чл. 25б:
„Чл.25б. За регистрация на лицата, които разпространяват твърди горива, и
обектите, в които се разпространяват твърди горива, се събира такса 50 лв.“
Заключителна разпоредба
§4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен
вестник.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(БОЙКО БОРИСОВ)
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
(ВЕСЕЛИН ДАКОВ)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА:
(ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ)
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНА”
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА:
(ЗАРА ДОБРЕВА)

