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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на
Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на икономиката по Закона за
изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета от 16
януари 2019 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани
с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко,
нечовешко или унизително отнасяне или наказание
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На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерски съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от
Министерството на икономиката по Закона за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 на
Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г. относно търговията с някои
стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание,
изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или
наказание.
Предложеният проект привежда в съответствие и синхрон подзаконовата уредба
във връзка с приетия Закон за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г. относно търговията с някои стоки, които
биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или
други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (Обн. ДВ,
бр. 82 от 18.09.2020 г.).
С приемането на проекта на Постановление на Министерски съвет за одобряване
на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за изпълнение на Регламент (ЕС)
2019/125 на Европейския парламент и на Съвета
от 16 януари 2019 г. ще се
регламентира размерът на таксите.
Целта на предлагания проект на Постановление на Министерски съвет е
изпълнение на разпоредбите на чл. 11 от Закона за изпълнение на Регламент (ЕС)
2019/125 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г., които налагат
събиране на такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
Проектът на Тарифата за таксите бе изготвен при спазване на принципа на
пропорционалност и принципа за възстановяване на разходите при предоставяне на
административни услуги, като се вземат предвид разпоредбите на чл. 7а, ал. 6 от
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол
върху
стопанската дейност. При изготвянето на проекта са спазени
изискванията на: чл. 2 от Закона за държавните такси, който предвижда заплащане на
държавните такси в брой или безкасово и чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на
плащанията в брой, с който се дава възможност за заплащане на дължимите държавни
такси чрез виртуално терминално устройство ПОС или чрез терминално устройство ПОС.
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В заключителните разпоредби на проекта се предлагат изменения и допълнения в
Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти,
свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, приета с ПМС №
138 от 02.07.2012 г. и Тарифа за таксите, които се събират по Закона за забрана на
химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните
прекурсори, приета с ПМС № 213 от 2.09.2008 г., с прецизиране на текстове с цел
тяхното оптимизиране и еднозначното им тълкуване и спазване на изискванията на: чл.
2 от Закона за държавните такси, който предвижда заплащане на държавните такси в
брой или безкасово и чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, с
който се дава възможност за заплащане на дължимите държавни такси чрез виртуално
терминално устройство ПОС.
По проекта на нормативен акт е извършена предварителна частична оценка на
въздействието по чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове. Оценката е
съгласувана с дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на
Министерския съвет в съответствие с чл. 30б, от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.
За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни
разходи/трансфери/други плащания по бюджета на Министерството на икономиката.
Приемането на проекта на акт ще доведе до незначително увеличаване на
приходите в държавния бюджет.
Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет не води до
въздействие върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка
по Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.
Проектът на нормативен акт беше публикуван на интернет страницата
Министерството на икономиката и на Портала за обществени консултации, съгласно
изискванията на разпоредбите на чл. 26 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като на
заинтересованите лица беше предоставен срок от 30 дни за становища, предложения и
възражения. В съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, на
интернет страницата на същите институции и на Портала за обществени консултации е
публикувана и справка за постъпилите предложения.
Проектът на Постановление на Министерския съвет е съгласуван в съответствие с
разпоредбите на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация. Получените становища, заедно със справка за приетите и
неприетите бележки, са приложени към настоящия доклад.
Предложеният проект на постановление не е свързан с транспониране на актове
на Европейския съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за
съответствие с европейското право.
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Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да
приеме предложения проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на
Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на икономиката по Закона за
изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета от 16
януари 2019 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани
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с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко,
нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.
Проект на Постановление на Министерския съвет;
2.
Финансова обосновка;
3.
Частична предварителна оценка на въздействието;
4.
Становище на Дирекция „Модернизация на администрацията“
в
Администрацията на Министерския съвет по частичната предварителна оценка на
въздействието;
5.
Справка за отразяване на получените становища от проведеното
междуведомствено съгласуване;
6.
Справка за отразяване на получените становища от обществените
консултации;
7.
Съгласувателни становища.
8.
Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване.
С уважение,

ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА
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