МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗ НА ТАКСИТЕ В
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МЕТОДИКА ЗА ПРАВЕН И ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ
НА ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ТАКСИТЕ
1. Цел, същност и предназначение
Целта на тази методика е да дефинира основните стъпки, през които трябва да се
премине при събирането и обработването на данните от действащата нормативна
уредба по отношение на таксите, с цел да се осигури необходимият обхват и
качество на правния и финансово-икономически анализ.
2. Обхват и източници на информацията
Основните източници на данните са актуалните законови и подзаконови
нормативни актове на националното законодателство на Република България и
актовете на Европейския съюз, чиито изисквания не са въведени в процеса на
хармонизация и в националното законодателство относно таксите.
Допълнителен източник на данни е получената от администраторите на такси
информация за практическото приложение на нормативните разпоредби при
определяне, събиране, разходване и контрол на събирането на таксите.

3. Методи за оценка и събиране на данните
3.1 Проверка за обхват на получените данни
Посочената дейност цели да осигури пълнота на анализа чрез проверка на
обхвата на данните от нормативните разпоредби.
Извършва се първоначална проверка на законодателството за идентифициране
на относимите нормативни актове и изготвяне на „Списък с нормативни актове”.
Следва проверка и съгласуване на списъка с Възложителя на заданието.
В процеса на подробен правен анализ и след проучване на данните от
администраторите на такси за практическото приложение на законодателството,
списъкът се актуализира. Окончателният списък се определя към момента на
изготвяне на доклада за правен и финансово-икономически анализ.

3.2 Идентифициране на таксите в България, съгласно нормативната
уредба
Посочената дейност цели определяне конкретния предмет на анализа.
За целта се идентифицират всички нормативно регламентирани такси, чрез
задълбочен преглед на нормативните актове определени в „Списък на
нормативните актове” от предходната дейност.За целите на анализа, получената
информация по идентифициране на таксите се систематизира в табличен вид.
Отделните видове такси се групират на секторен принцип по следните сектори:
„Земеделие”, „Околна среда”, „Вътрешен ред и сигурност”, „Енергетика”,
„Икономика”, „Култура”, „Транспорт”, „Финанси”, „ Здравеопазване”,
„Регионално развитие”, „Трудови, осигурителни и социални отношения”,
‘”Правосъдие и правоохранителна дейност”, „Съобщения”, „Образование”,
„Други такси”.
Групите такси и формата на таблицата, в която се извършва идентифицирането
на таксите, се съгласуват с Възложителя на заданието.
Съгласуването е насочено към съдържанието на таблицата, което е основа за
прилагане на следващите методи за анализ на материята.
3.3 Класифициране на идентифицираните такси на основата на
нормативните им характеристики
Целта на тази дейност е оценка на събраните и систематизирани данни от
предходните етапи.
Първоначалното класифициране на таксите се извършва в таблиците, съставени
по реда на точка 3.2. Извършва се на основата на критерии, включени в
съдържанието на таблиците след експертна оценка и последващо съгласуване с
Възложителя.От основните критерии се извежда първоначалната правна
характеристика на всяка такса така, както е заложена от законодателя, без да
подлежи на експертна оценка.
Заложени като основни критерии са: „Законово основание”, „ Функция”, „За
извършването на какво се събира”, „Размер”, „Администратор”, ”Характер на
средствата ”, „Условия и ред за разходване”, „ Контрол за събиране” и „Контрол
за разходване” на съответната такса.

Класифицирането на таксите по критерий „Функция на таксата” се извършва
единствено на базата на нормативните разпоредби. При липса на правна
регламентация на функцията се извършва допълнителна експертна оценка по
дейност 3.4.
Възложителят няма да използва допълнителни критерии за класифициране на
таксите.
3.4. Класифициране на таксите въз основа на експертна оценка на
нормативната уредба.
Целта на тази дейност е всестранна оценка на събраните данни, след
прилагането на нормативните критерии по т. 3.3
Идентифицират се и се съгласуват с Възложителя критерии, с помощта на които
от нормативната уредба се извеждат имплицитно заложените характеристики на
таксите.
3.4.1. ”Обща характеристика на правната уредба в сектора”
При прилагането на този критерий се анализират нормативните актове в сектора
– колко са законовите и подзаконовите нормативни актове, колко от законите са
общи и специални, идентифицират ли се такси без правно основание, има ли
противоречия в нормативната уредба.
Анализират се констатирани несъответствия и непоследователност в
нормативната рамка по сектори, както и използваните нормотворчески методи
при правната регламентация на таксите.
3.4.2. Критерий „ Функция на таксите в сектора”
При прилагането на този критерий се прави експертна оценка само при липса на
изрична правна регламентация, констатирана при извършването на дейност 3.3.
Анализира се цялостната правна уредба на съответната такса , а функцията се
идентифицира като отражение на прилаганата с таксата политика.
3.4.3. Критерий „ Други такси, с които таксата е сравнима ”
Класифицирането на таксите по този критерий изисква анализ на основните
характеристики на таксите – съпоставка на наименование, законово основание,
сходни услуги , за които се дължат таксите.

Целта е идентифициране на дублирани по характер такси, което би открило
възможност за премахване на някои от тях, концентриране на администрирането
на дадени такси в един субект, облекчаване на финансовата тежест за лицата, от
които се събират.
3.4.4. „Оценка на механизма за определяне на таксите в сектора” и
„Оценка на механизма за събиране на таксите в сектора” .
При класифицирането на таксите по тези критерии се анализира цялостната
политика по определяне, събиране и контрол на таксите в даден сектор.
Изводите трябва да касаят съществуването/несъществуването на ясни
нормативно определени механизми, както и съответствието им с принципите на
провежданата със съответната такса политика.
3.4.5. „Оценка на тежестта на таксата за лицата, от които се събира”
При прилагане на този критерий се анализира експертно размерът на таксите,
като се съпоставя с функцията им и целта на провежданата с тях политика.
Фокусът на оценката е идентифицирането на такси, имащи съществена
финансова тежест за лицата, от които се събират както и анализирането на такси
за сходни услуги, които се различават значително по размер или той не
съответства на функцията им.
3.5 Събиране и оценка на данни по приложението на нормативните
разпоредби относно таксите
За осъществяването на тази дейност се използват въпросници, изпратени до
всички администратори на такси, идентифицирани по законовите разпоредби.
Съдържанието и характерът на въпросите се съгласуват с Възложителя.
Целта на този метод е да се получи картина за прилагането в практиката на
нормативните разпоредби. Получените данни от администраторите дават
допълнителна информация към тази, получена при прилагането на критериите
по точка 3.3. и 3.4.
Експертната оценка е ориентирана към характеризиране пълнотата и
съвършенството на нормативната уредба на таксите. Приложимостта на
практика на съответните механизми за определяне на размера на таксите,
тяхното събиране и контрол. Оценката се извършва по сектори.
3.5.1. Класифициране на таксите съгласно критерий „Дял от приходите
от такси към общия бюджет на администраторите на такси”.

Извършва се оценка на значението на приходите от такси за съществуването и
финансирането на дейността на съответния администратор.
3.6 Обобщаване на данните, получени въз основа на експертния
анализ на данните по сектори
След извършване на оценката на таксите по сектори, въз основа на критериите
по точка 3.4 и 3.5 се прави хоризонтален анализ на цялата нормативна уредба
относно таксите.
Целта е да се изведат общите особености на таксите, да се характеризира
състоянието на нормативната уредба и да се предложат препоръки за
отстраняване несъвършенствата в законодателството.
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