ПРОЕКТ
ТАРИФА
за таксите, които се събират от Министерството на икономиката по Закона за
изпълнение на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета № 2019/125 относно
търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на
смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително
отнасяне или наказание

Чл. 1. За разглеждане на заявления и за издаване на документи от министъра на
икономиката, се заплащат следните такси:
1. За разглеждане на заявление за издаване на разрешение за износ, внос,
транзит, предоставяне на техническа помощ или за брокерски услуги и/или за изменение
и/или допълнение, и/или за продължаване срока на валидност на издадено разрешение –
30 лв.;
2. За издаване на индивидуално разрешение за износ, внос, транзит, предоставяне
на техническа помощ или брокерски услуги – 30 лв.;
3. За издаване на общо разрешение за износ и за брокерски услуги – 40 лв.;
4. За издаване на изменено и/или допълнено разрешение – 50 на сто от
съответната такса за първоначално издаване;
5. За издаване на продължено разрешение – 15 лв.
Чл. 2.(1) Дължимите такси по тарифата се заплащат в брой, безкасово или с банков
превод по сметката на Министерството на икономиката.
(2)

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който сумата е

постъпила по сметката на Министерството на икономиката.
(3)

Направените банкови плащания се удостоверяват със заверен екземпляр от

платежното нареждане.
(4) Плащанията в брой или безкасово се удостоверяват със съответния документ за
извършено плащане.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Тарифата се одобрява на основание чл. 11, ал. 1 от Закона за
изпълнение на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета № 2019/125 относно
търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на
смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително
отнасяне или наказание и в изпълнение на изискванията на чл. 2 от Закона за
държавните такси и на чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в
брой.

