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1. Проблем/проблеми за решаване:
1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. По
възможност посочете числови стойности.
Проблем 1
С промените на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите
изделия (ЗОБВВПИ) (Обн. ДВ, бр. 37 от 2019 г.) е изменена разпоредбата на чл. 4а от ЗОБВВПИ,
като се регламентира ред за издаване на сертификат за дезактивиране на огнестрелно оръжие. В чл.
4а, ал. 3, т. 2 от ЗОБВВПИ е посочено, че към заявлението за издаване на сертификат за
дезактивиране се прилага и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
Таксите по ЗОБВВПИ са определени в „Раздел I. Такси по Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия (Изм. - ДВ, бр. 78 от 1999 г., загл. изм. - ДВ, бр. 2
от 2011 г.)“ на Тарифа № 4. Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 8а от ЗОБВВПИ, в размер, определен с тарифа
от Министерския съвет, се заплащат такси за издаване на сертификат за дезактивиране на
огнестрелно оръжие. В Тарифа № 4 няма предвидена държавна такса, която да се дължи при
подаване на заявление за издаване на сертификат за дезактивиране на огнестрелно оръжие.
Описаният проблем не може да бъде решен в рамките на съществуващата нормативна уредба, тъй
като в Тарифа № 4 няма държавна такса, която да се дължи при подаване на заявление за издаване

на сертификат за дезактивиране на огнестрелно оръжие.
Проблем 2
Отделни разпоредби от „Раздел IV. Такси по Закона за чужденците в Република България (Загл.
изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.)“ на Тарифа № 4 следва да се приведат в съответствие с промените в
Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) (Обн. ДВ, бр. 21 от 2021 г. Със законовите
промени на практика се установи единна процедура за кандидатстване, водеща до комбиниран акт,
включващ разрешение за пребиваване и разрешение за работа в единен административен акт,
съгласно изискванията на Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
13 декември 2011 година относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети
държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка и
относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава
членка. Тъй като Директива 2011/98/ЕС представлява рамкова директива и модел за установяване
на правила и процедури за пребиваване, залегнал впоследствие в по-нови правни инструменти на
Европейския съюз в областта на легалната миграция се прецизираха и други разпоредби на ЗЧРБ,
които транспонират Директива 2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 2009 година относно условията за
влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова
заетост и Директива 2014/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година
относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни
работници. Това от своя страна доведе до съществени изменения в структурата на ЗЧРБ - създадоха
се много нови членове за различните основания за предоставяне на пребиваване на чужденци в
страната. В тази връзка подзаконовия нормативен акт следва да отрази тези промени по отношение
на съответните такси, които ще се събират при заявено желания за пребиваване от страна на
граждани на трети страни на територията на Република България.
1.2. 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.).
По Проблем 1:
В ЗОБВВПИ изчерпателно са изброени документите, които се прилагат към заявлението за
издаване на сертификат за дезактивация, като един от тях е документ за платена държавна такса.
Изискванията са посочени от законодателя императивно и кумулативно и не е предвидена
възможност за издаване на сертификат без представяне на документ за платена държавна такса, тъй
като това би било нарушение на ЗОБВВПИ. Същевременно, в момента в Тарифа № 4 няма
определена такса за издаване на сертификат за дезактивиране на огнестрелно оръжие, което прави
издаването му невъзможно.
По Проблем 2:
Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващото законодателство, тъй като в Тарифа
№ 4 изчерпателно са регламентирани видовете такси, които се събират за предоставяне на
продължително пребиваване на чужденци в Република България и всяка промяна в ЗЧРБ следва да
бъде отразена и в подзаконовия нормативен акт. В този случай не се въвеждат нови такси и не се
промянят действащи такси, а в Тарифа № 4 само се привеждат в съответствие променените в закона
и допълват съответните основания за предоставяне на продължително пребиваване на чужденци в
Република България.
1.3. Посочете защо
проблема/проблемите.

действащата

нормативна

рамка

не

позволява

решаване

на

По Проблем 1:
Член 4а от ЗОБВВПИ предвижда издаването на сертификат за дезактивиране на огнестрелно
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оръжие от директора на ГДНП, оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на
МВР по местонахождението на обекта за производство или ремонт. В чл. 12, ал. 1, т. 8а от
ЗОБВВПИ е предвидено заплащането на държавна такса за издаването на сертификат за
дезактивиране на огнестрелно оръжие. В Тарифа № 4 не е предвидена такса за издаване на такъв
сертификат.
В процеса на дезактивиране трябва да бъдат изпълнени всички технически операции, посочени в
таблиците към Приложение № I и маркировката съгласно Приложение № II на Регламент за
изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията от 15 декември 2015 година за определяне на общи
насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че
дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност
(Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403)
Изпълнението на техническите операции по дезактивиране, посочени в таблиците към Приложение
№ I и маркировката съгласно Приложение № II на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 се
отразяват в констативен протокол, издаден от лицето, извършило дезактивирането и маркировката
на оръжието. Съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 2 от ЗОБВВПИ, в срок от три работни дни от
издаването на констативния протокол, собствениците на оръжието подават заявление за издаване на
сертификат за дезактивиране на огнестрелно оръжие.
Административният орган извършва проверка за съответствието между данните, декларирани в
заявлението и дали дезактивирането е извършено в съответствие с техническите спецификации,
определени в Приложение № I на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403. При констатиране на
непълноти и/или несъответствия с изискванията за дезактивиране на огнестрелно оръжие,
заявителят получава 30-дневен срок за отстраняването им. Когато констатираните непълноти и/или
несъответствия не са отстранени в този срок, производството по издаване на сертификата се
прекратява.
Сертификат за дезактивиране на огнестрелно оръжие не се издава, ако дезактивирането не е
извършено в съответствие с техническите спецификации, определени в Приложение № I и липса на
маркировка, посочена в Приложение № II на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403.
По Проблем 2:
В Тарифа № 4 размерът на таксите, които се събират за предоставяне на продължително
пребиваване на чужденци в Република България са определени в разпоредбите на чл. 10 и чл. 10б от
тарифата. С оглед последните промени в ЗЧРБ (Обн. ДВ, бр. 21 от 2021 г.), чл. 10 и чл. 10б следва
да бъдат прецизирани и допълнени в съответствие със законовите промени, без да се въвеждат нови
такси.
1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока
степен или актове от правото на ЕС.
По Проблем 1:
С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 се определят стандартите и методите за дезактивиране с
цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на
необратима нефункционалност.
В таблиците към Приложение № I на Регламента са описани всички технически операции, които
трябва да бъдат изпълнени в процеса на дезактивация, за да се приеме, че всички основни
компоненти на огнестрелното оръжие са приведени в състояние на необратима нефункционалност и
не е възможно да бъдат отстранени, подменени или модифицирани по начин, който би позволил
огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба.
В Приложение № II на Регламента са посочени изискванията за маркиране на дезактивираните
оръжия.
По Проблем 2:
Законът за чужденците в Република България урежда основанията, на които се предоставя
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продължително пребиваване на чужденци на територията на страната. Процедурата по
предоставяне на пребиваване изисква и заплащане на дължими такси. В тази връзка промяната на
ЗЧРБ налага и промяна на подзаконовия нормативен акт, в който е определен размерът на
съответните таксипо отделните процедури.
1.5. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за
изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не е извършвана последваща оценка на Тарифа № 4.
2. Цели:
По Проблем 1:
Цел 1. Привеждане на Тарифа № 4 в съответствие с разпоредбите на чл. 4а, ал. 3, т. 2 и чл. 12, ал. 1,
т. 8а от ЗОБВВПИ, като в „Раздел I. Такси по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните
вещества и пиротехническите изделия (Изм. - ДВ, бр. 78 от 1999 г., загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г.)“
на Тарифа № 4 се регламентира държавна такса, която да се дължи при подаване на заявление за
издаване на сертификат за дезактивиране на огнестрелно оръжие.
По Проблем 2:
Цел 1. Привеждане на Тарифа № 4 в съответствие с промените в ЗЧРБ (Обн. ДВ, бр. 21 от 2021 г.).
Посочете определените цели за решаване на проблема/проблемите, по възможно най-конкретен и
измерим начин, включително индикативен график за тяхното постигане. Целите е необходимо да
са насочени към решаването на проблема/проблемите и да съответстват на действащите
стратегически документи.
3. Заинтересовани страни:
По Проблем 1:
1. Министерството на вътрешните работи - Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и
Районните управления при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи;
2. Физически и юридически лица, които желаят издаване на сертификат за дезактивиране на
огнестрелно оръжие по реда на ЗОБВВПИ.
По Проблем 2:
- Министерството на вътрешните работи - дирекция „Миграция“ и отдел/сектори/групи „Миграция“
към Областните дирекции на МВР;
- работодатели и работодателски организации;
- граждани на трети страни.
Посочете всички потенциални заинтересовани страни/групи заинтересовани страни (в рамките
на процеса по извършване на частичната предварителна частична оценка на въздействието и/или
при обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове), върху които
предложенията ще окажат пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички
предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни
органи/общини и др.).
4. Варианти на действие. Анализ на въздействията:
4.1. По проблем 1:
Вариант 1 „Без действие“:
Описание:
Член 4а от ЗОБВВПИ предвижда издаването на сертификат за дезактивиране на огнестрелно
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оръжие от директора на ГДНП, оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на
МВР по местонахождението на обекта за производство или ремонт. В чл. 12, ал. 1, т. 8а е
предвидено заплащането на държавна такса за издаването на сертификат за дезактивиране на
огнестрелно оръжие. В Тарифа № 4 няма такса за издаване на такъв сертификат.
Изпълнението на техническите операции по дезактивиране се отразяват в констативен протокол,
издаден от лицето, извършило дезактивирането и маркировката на оръжието. Съгласно
разпоредбата на чл. 4а, ал. 2 от ЗОБВВПИ в срок от три работни дни от издаването на констативния
протокол, собствениците на оръжието подават заявление за издаване на сертификат за
дезактивиране на огнестрелно оръжие.
Административният орган извършва проверка за съответствието между данните, декларирани в
заявлението и дали дезактивирането е извършено в съответствие с техническите спецификации,
определени в Приложение № I на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403. При констатиране на
непълноти и/или несъответствия с изискванията за дезактивиране на огнестрелно оръжие,
заявителят получава 30-дневен срок за отстраняването им. Когато констатираните непълноти и/или
несъответствия не са отстранени в този срок, производството по издаване на сертификата се
прекратява.
При Вариант 1 „Без действие“ няма да се регламентира държавна такса, дължима за издаване на
сертификат за дезактивиране на огнестрелно оръжие.
В чл. 4а, ал. 2 и 3 от ЗОБВВПИ изчерпателно са изброени документите, които се прилагат към
заявлението за издаване на сертификат за дезактивация, като един от тях е документ за платена
държавна такса. Изискванията са посочени от законодателя императивно и кумулативно и не е
предвидена възможност за издаване на сертификат без представяне на документ за платена
държавна такса, тъй като това е нарушение на ЗОБВВПИ.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
В случай, че не се предприемат никакви действия, не се очакват положителни въздействия.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)
Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
В случай, че не се предприемат никакви действия, няма да се синхронизира нормативната уредба по
отношение на издаването на сертификат за дезактивиране на огнестрелно оръжие.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)
Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия:
Не се очакват въздействия върху малките и средни предприятия (МСП) от евентуалното
предприемане на този вариант на действие.
Административна тежест:
Евентуалното предприемане на този вариант няма да доведе до допълнителна административна
тежест.
1.1. Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни потенциални
икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована
страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и
кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и
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административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими,
административни услуги и др.)
Вариант 2 „Приемане на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за
таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за
държавните такси“:
Описание:
При този вариант на действие ще се допълни Тарифа № 4, в която са определени държавните такси
по ЗОБВВПИ. В чл. 1, ал. 1 от „Раздел I. Такси по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните
вещества и пиротехническите изделия (Изм. - ДВ, бр. 78 от 1999 г., загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г.)“
на Тарифа № 4 ще създаде т. 51, в която ще се определи размер на държавната такса, която ще се
събира за издаване на сертификат за дезактивиране на огнестрелно оръжие - 20 лева.
При определяне на размера на таксата за административната услуга „издаване на сертификат за
дезактивиране“ е приложена Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по
чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол
върху стопанската дейност и разходването им, приета с Постановление № 1 на Министерския съвет
от 2012 г. Размерът на тази такса е определен в резултат на анализ на извършените разходи за
предоставянето на услугата и при отчитане на организацията на работния и технологичния процес
за извършването на услугата.
На този етап не може да се направи достоверна прогноза за очаквания обем на приходите от
предоставянето на новата услуга, поради липса на предишен опит в нейното предлагане.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Ще се постигне синхрон в действащата нормативна уредба по отношение на предоставянето на
услугата по издаване на сертификат за дезактивиране.
Разходите за административната услуга „Издаване на сертификат за дезактивиране“ се определят
съгласно таблицата:
Разходи за издаване на сертификат за дезактивиране на огнестрелно оръжие по чл. 1, ал. 1 т. 51 от Тарифа № 4
Непреки
разходи

Преки разходи
началник на РУ

№

младши полицейски инспектор

ЛРТП

софтуер

месечна
Ам. квота
- 2 630
лв.за
обработка
на 1 500
бр.
документа

вид
бланка

1

чл. 1, ал. 1 т. 51
- издаване на
сертификат за
дезактивиране
на огнестрелно
оръжие

1,15 лв

бр.

раб.
време
в
часове

часова
ставка

сума

1

0,2

24,00
лв

4,80 лв

бр.

раб.
време
в
часове

часова
ставка

сума

1

0,5

16,00
лв

8,00 лв

бр.

раб.
време
в
часове

часова
ставка

сума

1

0,5

8,00 лв

4,00
лв

1,75 лв

Тарифа
№4

Тарифа
№4

20,63
лв

20 лв

режийни

0,93 лв

Часовата ставка за 1 час на служителите заети с издаване на сертификат за дезактивиране се
определя към месец септември 2021 г. при анлитична разбивка на възнагрежденията за дължностите
началник на РУ на МВР и младши полицейски инспектор (държавни служители), и заплатитеза
длъжността системен оператор (лице работещо по трудово правоотношение).
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)
Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Не се очакват отрицателни въздействия върху заинтересованите страни при евентуалния избор на
този вариант на действие.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)
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Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия:
Предприемането на този вариант на действие няма да доведе до въздействия върху МСП.
Административна тежест:
Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 8а от ЗОБВВПИ, в размер, определен с тарифа от Министерския съвет, се
заплащат такси за издаване на сертификат за дезактивиране на огнестрелно оръжие. В Тарифа № 4
няма предвидена държавна такса, която да се дължи при подаване на заявление за издаване на
сертификат за дезактивиране на огнестрелно оръжие, поради което процедура по издаване на
сертификат за дезактивиране на огнестрелно оръжие не може да бъде осъществена.
При този вариант ще бъде регламентирана такса в Тарифа № 4, която се дължи при подаване на
заявление за издаване на сертификат за дезактивиране на огнестрелно оръжие, с което на
физическите и юридическите лица ще може да бъде извършена услугата „издаване на сертификат за
дезактивиране“.
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални
икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована
страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и
кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и
административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими,
административни услуги и др.)
4.2. По проблем 2:
Вариант 1 „Без действие“:
Описание:
Отделни разпоредби от „Раздел IV. Такси по Закона за чужденците в Република България (Загл.
изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.)“ на Тарифа № 4 следва да се приведат в съответствие с промените в
Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) (Обн. ДВ, бр. 21 от 2021 г.).
В Тарифа № 4 размерът на таксите, които се събират за предоставяне на продължително
пребиваване на чужденци в Република България са определени в разпоредбите на чл. 10 и чл. 10б от
тарифата. С оглед последните промени в ЗЧРБ (Обн. ДВ, бр. 21 от 2021 г.), чл. 10 и чл. 10б следва
да бъдат прецизирани и допълнени. В този случай не се въвеждат нови такси и не се променят
действащи такси, а в Тарифа № 4 само се прецизират и допълват съответните основания за
предоставяне на продължително пребиваване на чужденци в Република България.
При този вариант разпоредбите на чл. 10 и чл. 10б няма да бъдат прецизирани и допълнени.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
В случай, че не се предприемат никакви действия, не се очакват положителни въздействия.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)
Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
В случай, че не се предприемат никакви действия, няма да се приведат разпоредбите на чл. 10 и чл.
10б от Тарифа № 4 в съответствие с последните промени в ЗЧРБ (Обн. ДВ, бр. 21 от 2021 г.).
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)
Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия:
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Не се очакват въздействия върху малките и средни предприятия (МСП) от евентуалното
предприемане на този вариант на действие.
Административна тежест:
Евентуалното предприемане на този вариант няма да доведе до допълнителна административна
тежест.
1.1. Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни потенциални
икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована
страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и
кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и
административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими,
административни услуги и др.)
Вариант 2 „Приемане на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за
таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за
държавните такси“:
Описание:
При този вариант на действие разпоредбите на чл. 10 и чл. 10б от Тарифа № 4 относно предоставяне
на продължително пребиваване на чужденци в Република България ще бъдат приведени в
съответствие с последните промени в ЗЧРБ (Обн. ДВ, бр. 21 от 2021 г.), като се прецизират и
допълнят, без да се въвеждат нови такси и без да се промяня размерът на действащи такси в Тарифа
№ 4.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
При този вариант на действие ще се приведат разпоредбите на чл. 10 и чл. 10б от Тарифа № 4 в
съответствие с последните промени в ЗЧРБ (Обн. ДВ, бр. 21 от 2021 г.)..
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)
Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Не се очакват отрицателни въздействия върху заинтересованите страни при евентуалния избор на
този вариант на действие.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)
Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия:
Предприемането на този вариант на действие няма да доведе до въздействия върху МСП.
Административна тежест:
Този вариант на действие ще подобри административното обслужване.
1.1. Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни потенциални
икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована
страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и
кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и
административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими,
административни услуги и др.)
5. Сравняване на вариантите:
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Степени на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) средна; 3) ниска.
5.1. По Проблем 1:

Съгласуваност Ефикасност Ефективност

Вариант 1
„Без действие“

Вариант 2

Цел 1: Привеждане
на Тарифа № 4 в
съответствие
с3
разпоредбите
на
ЗОБВВПИ.

1

Цел 1: Привеждане
на Тарифа № 4 в
съответствие
с3
разпоредбите
на
ЗОБВВПИ.

1

Цел 1: Привеждане
на Тарифа № 4 в
съответствие
с3
разпоредбите
на
ЗОБВВПИ.

1

5.2. По Проблем 2:

Съгласуваност Ефикасност Ефективност

Вариант 1
„Без действие“

Вариант 2

Цел 1: Привеждане
на Тарифа № 4 в
съответствие
с3
разпоредбите
на
ЗОБВВПИ.

1

Цел 1: Привеждане
на Тарифа № 4 в
съответствие
с3
разпоредбите
на
ЗОБВВПИ.

1

Цел 1: Привеждане
на Тарифа № 4 в
съответствие
с3
разпоредбите
на
ЗОБВВПИ.

1

1.1. Сравнете вариантите чрез сравняване на ключовите им положителни и отрицателни
въздействия.
1.2. Посочете степента, в която вариантите ще изпълнят определените цели, съгласно основните
критерии за сравняване на вариантите:
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ефективност, чрез която се измерва степента, до която вариантите постигат целите на
предложението;
ефикасност, която отразява степента, до която целите могат да бъдат постигнати при
определено ниво на ресурсите или при най-малко разходи;
съгласуваност, която показва степента, до която вариантите съответстват на действащите
стратегически документи.
6. Избор на препоръчителен вариант:
По Проблем 1: Препоръчителен е Вариант 2 „Приемане на Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР
по Закона за държавните такси“.
По Проблем 2: Препоръчителен е Вариант 2 „Приемане на Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР
по Закона за държавните такси“.
Посочете препоръчителните варианти за решаване на поставения проблем/проблеми.
6.1. Промяна в административната тежест за физическите и юридическите лица от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми):

1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния
вариант за решаване на всеки проблем.
1.2. Ако се предвижда въвеждането на такса, представете образуването на нейния размер
съгласно Методиката по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност.
6.2. Създават ли се нови/засягат ли се съществуващи регулаторни режими и услуги от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)?

1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на избрания вариант.
1.2. В случай че се предвижда създаване нов регулаторен режим, посочете неговия вид (за
стопанска дейност: лицензионен, регистрационен; за отделна стелка или действие:
разрешителен, уведомителен; удостоверителен и по какъв начин това съответства с
постигането на целите).
1.3. Мотивирайте създаването на новия регулаторен режим съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4
от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност.
1.4. Посочете предложените нови регулаторни режими отговарят ли на изискванията на чл. 10 12 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
1.5. Посочете изпълнено ли е изискването на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за
дейностите по предоставяне на услуги.
1.6. В случай че се изменят регулаторни режими или административни услуги, посочете
промяната.
6.3. Създават ли се нови регистри от прилагането на препоръчителния вариант (включително
по отделните проблеми)?
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Когато отговорът е „Да“, посочете регистрите, които се създават и по какъв начин те ще
бъдат интегрирани в общата регистрова инфраструктура.
6.4. По какъв начин препоръчителният вариант въздейства върху микро-, малките и средните
предприятия (МСП) (включително по отделните проблеми)?

Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния
вариант.
6.5. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант (включително по
отделните проблеми):
Не са констатирани потенциални рискове при прилагането на препоръчителния вариант за Проблем
1 и Проблем 2.
Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, различни от
отрицателните въздействия, напр. възникване на съдебни спорове и др.
7. Консултации:
Посочете основните заинтересовани страни, с които са проведени консултации. Посочете
резултатите от консултациите, включително на ниво ЕС: спорни въпроси, многократно
поставяни въпроси и др.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за
таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за
държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. ще бъде
публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации на Министерския
съвет и на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи за срок от 30 дни, както и
ще бъде съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация.
Обобщете най-важните въпроси за обществени консултации. Посочете индикативен график за
тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.
8. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

1.1. Посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т.
6.2 и 6.3, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или
посочете връзка към източник).
1.2. Изборът трябва да съответства на посоченото в раздел 1, съгласно неговата т. 1.5.
9. Изисква ли се извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието поради
очаквани значителни последици?
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(преценка съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за нормативните актове)
10. Приложения:
Няма.
Приложете необходимата допълнителна информация и документи.
11. Информационни източници:
Посочете изчерпателен списък на информационните източници, които са послужили за оценка на
въздействията на отделните варианти и при избора на вариант за действие: регистри, бази
данни, аналитични материали и др.
12. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за извършването на
частичната предварителна оценка на въздействието:
Име и длъжност: Лилия Бочева - директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“ - МВР
Дата: 16.09.2021 г.
Подпис: (П)
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