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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Настоящият 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 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 привежда в съответствие и синхрон подзаконовата уредба във
връзка с приетия Закон 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 (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 на
Европейския Парламент и на Съвета № 2019/125 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 на
Европейския Парламент и на Съвета № 2019/125, които налагат събиране на такси в
размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет. Проекта 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
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възможност за заплащане на дължимите държавни такси чрез виртуално терминално
устройство ПОС или чрез терминално устройство ПОС.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство
или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново
законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез
въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между
няколко органа и др.).
Необходимо е да се остойностят дейностите и операциите, които се извършват
по подадените заявления и издаваните разрешение, така че адекватно да се приложи
Методологията по чл. 7а, ал. 6 от Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Въпросите за
дължимите такси следва да се уредят в Тарифа. Необходимо е разписване на разпоредби,
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.
Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващото законодателство.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършени последващи оценки на проекта за Постановление.
2. Цели:
Приемането на проекта на Постановление на Министерски съвет за одобряване на
Тарифа за таксите, които се събират по Закона за изпълнение на Регламент на
Европейския Парламент и на Съвета № 2019/125 ще доведе до правилното прилагане на
разпоредбите Закона за изпълнение на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета
№ 2019/125 и до представяне на пълен комплект на изискуемите документи за издаване
на разрешение за предоставяне брокерски услуги, износ, внос, транзит и техническа
помощ от заинтересованите дружества.
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.
…………………………………………………………………………………………………………….
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на
действащата стратегическа рамка?
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Преки заинтересовани страни са:
- Министерство на икономиката
- заявителите, извършващи дейности с посочените стоки
- Агенция „Митници“
Предложението ще окаже минимално въздействие върху заинтересованите страни,
предвид това, че от влизането в сила на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета
(ЕО) № 1236/2005 през 2008 г. до настоящия момент са издадени 6 разрешения за износ
на една фирма, с цел извършване на ремонт или подмяна на гореописаните стоки, и за
периода от 2015 - 2020 г. не са подавани заявления за издаване на разрешения за
предоставяне на брокерски услуги, износ, внос, транзит и техническа помощ.
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Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
4. Варианти на действие:
Вариант на действие 1 „Без действие“
Този вариант ще доведе до:
- затруднения на юридическите и физическите лица, извършващи външнотърговска
дейност със 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.
Вариант на действие 2 „Приемане на постановлението“
Този вариант ще доведе до:
- изпълнение на разпоредбите на чл. 11 от Закона за изпълнение на Регламент на
Европейския Парламент и на Съвета № 2019/125;
- правилното прилагане на разпоредбите на чл. 4, чл. 5, чл. 6, чл. 7 и чл. 8 от Закона за
изпълнение на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета № 2019/125.
- тарифата включва дължими държавни такси за разглеждане на заявления и за издаване
на документи от министъра на икономиката и начин на плащане на таксите, които са
както следва:
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.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
5. Негативни въздействия:
Вариант на действие 1 „Без действие“
Икономически негативни въздействия:
Затруднения на юридическите и физическите лица, извършващи външнотърговска
дейност със 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. Това би довело до невъзможност за подаване на изискуемите документи
за издаване на разрешение и затруднения при прилагане на изискванията на Закона за
изпълнение на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета № 2019/125, което ще
доведе до липса на приходи от таксите в държавния бюджет. Няма да има негативни
икономически въздействия върху бюджета, тъй като за последните 5 години (2015-2020
г.) не са подавани заявления за издаване на разрешения и няма наличие на фактори, които
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да доведат до активиране на търговията с такива стоки и необходимостта от издаване на
разрешения.
Социални негативни въздействия:
Не са идентифицирани
Екологични негативни въздействия:
Не са идентифицирани
Вариант на действие 2 „Приемане на постановлението“
Икономически негативни въздействия:
Не се предвиждат икономически негативни въздействия.
Социални негативни въздействия:
Приемането на Постановлението няма да доведе до социални негативни въздействия
Екологични негативни въздействия:
Не са идентифицирани
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.
6. Положителни въздействия:
Вариант на действие 1 „Без действие“
При този вариант не са идентифицирани положителни въздействия.
Вариант на действие 2 „Приемане на постановлението“
Ще доведе до облекчаване на административната тежест на заявителите по отношение на
заплащане на дължимите държавни такси. Заинтересованите лица ще могат да заплащат
таксите в удобен за тях вариант.
Икономически положителни въздействия:
Не са идентифицирани
Социални положителни въздействия:
По-добра информираност на заявителите, извършващи посочените дейности.
Предложените промени ще доведат до изпълнение на разпоредбите на Закона за
изпълнение на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета № 2019/125 и Закона за
държавните такси и Закона за ограничаване на плащанията в брой.
Екологични положителни въздействия:
Не са идентифицирани.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
7. Потенциални рискове:
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Считаме, че не съществуват потенциални рискове от приемането на Постановлението от
Министерския съвет, включително възникване на съдебни спорове.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
Х Ще се намали
☐ Няма ефект
Ще доведе до облекчаване на административната тежест за заявителите по отношение
начина на заплащане на дължимите държавни такси.
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
С приемането на постановление от Министерския съвет не се въвеждат нови
регулаторни режими.
9. Създават ли се нови регистри?
Не
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те……………………………………….
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
☐Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
Х Няма ефект (в процеса на прилагането на Регламент 1236/2005 (отменен) и Регламент
2019/125 не са констатирани въздействия върху МСП)
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
Х Не
12. Обществени консултации: На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок
за предложения и становища по проекта, който ще бъде публикуван на интернет
страницата на Министерство на икономиката и на Портала за обществени консултации.
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
☐Да
Х Не
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Наталия Граховска, директор на дирекция „Международно контролирана
търговия и сигурност“
Дата: 06.01.2021 г.
Подпис:
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