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СТАНОВИЩЕ
относно: проект на Постановление за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от
Агенцията по вписванията
Уважаема г-жо министър Ахладова,
на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) по повод провеждането на
обществена консултация на проект на Постановление за допълнение (ПД) на Тарифата за
държавните такси (Тарифата), събирани от Агенцията по вписванията (АВ), публикуван на
Портала за обществени консултации (Портала) на 5 ноември 2020 г., представям на Вашето
внимание следното становище с предложения и коментари:
1. Бих искал да препоръчам да се спазва ЗНА и указа за негово приложение, и да се избягва
използването в проекта и в придружаващите го документи чуждестранни думи, които имат превод
или аналог на български език. Например, в доклада и във формуляра за частична предварителна
оценка на въздействието е посочена думата „автентификация”, която на български език се
превежда като „удостоверяване”.
2. Бих искал да заявя, че разпоредбата на чл. 7а от Тарифата, според която при отдалечено
заявяване на електронна услуга и отдалеченото й заплащането по електронен път, е необходимо
след това заявителят да посети на място служба на АВ, за да представи на хартиен носител
платежния документ, поражда много големи неудобства. Това изискване напълно премахва
ползите от използване на електронната форма на контакт с АВ, както и фактически обезсмисля
електронизацията на процедурите в това отношение, които провежда Вашето Министерство.
Следва да се има предвид, че съществуват достатъчно информационно-комуникационни
възможности, които могат да осигурят автоматичен и/или служебен обмен и получаване на
информация в АВ при заплащане на дължими държавни такси. Поради това, предлагам чл. 7а от
Тарифата да се промени както следва:
„чл. 7а. Когато държавната такса е заплатена по електронен път, в службата по вписванията се
представя по електронен път заверен препис от електронния документ, като препис, електронно
заверен от страна по акта, от нотариус или от банката, получила или извършила плащането.”
3. Следва да се има предвид, че неадекватното към 2020 г. изискване за представяне на платежен
документ на хартиен носител, посочено в чл. 7а от Тарифата, е валидно и при заявяване на
административни услуги и справки, извършвани по реда на Семейния кодекс, посочени в чл. 16ж –
чл. 16и от Тарифата. То също би следвало да се промени, с цел избягване на предоставянето на
платежен документ на хартиен носител.
4. На основание на чл. 26, ал. 5 от ЗНА след завършване на обществената консултация и преди
приемане на нормативния акт, ще очаквам да публикувате на Интернет сайта на Министерството и
на Портала справката за отразяване на постъпилите предложения и коментари, заедно с обосновка
за неприетите от тях.
Становището е изготвено от Илиян Пламенов Пътев, от гр. Свищов, ул. „Тодор Хрулев” № 4,
телефон: 087/ 928 49 75, ел. поща: i_plamenov@abv.bg.
07.12.2020 г.
гр. Свищов
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