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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
В Министерството на вътрешните работи е постъпило Официално уведомително писмо
(Нарушение № 2016/4080) за стартиране от Европейската комисия на 25 юли 2016 г. на
наказателна процедура за неизпълнение на задълженията по повод таксите, събирани
от Република България за издаване на разрешения за пребиваване, които не са в
съответствие със следните 6 директиви: Директива 2003/109/ЕО (дългосрочно
пребиваване), Директива 2003/86/ЕО (събиране на семейството), Директива 2004/114/ЕО
(студенти), Директива 2005/71/ЕО (научни работници), Директива 2009/50/ЕО,
Директива (синя карта) и Директива 2011/98/ЕС (единно разрешение).
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.).
С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлагат изменения и
допълнения в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството
на вътрешните работи по Закона за държавните такси с цел привеждане на националното
законодателство в съответствие с европейското.
Предложените нови размери на таксите за издаване на разрешения за пребиваване по
горепосочените шест директиви са разумни, пропорционални и съответстващи на целта
на всяка една от директивите.
По отношение на издаване на разрешения за дългосрочно пребиваване (Директива
2003/109/ЕО), размерът на таксите се намалява от 1 055 лв. на 155 лв., в която цена се
включва сумата от 45 лв. за пластиката и сумата от 110 лв. за право на пребиваване.
Събираната до момента сума от 555 лв. за разрешения за пребиваване за срок до една
година за целите на събиране на семейството (Директива 2003/86/ЕО) се намалява на 195

лв., от които 45 лв. за пластиката и 150 лв. за правото на пребиваване. Събираните такси
за разрешения за пребиваване за срок до една година, съгласно Директива 2005/71/ЕО
(научни работници), Директива 2009/50/EC (синя карта на ЕС) и Директива 2011/98/ЕС
(единно разрешение) в размер на 555 лв. също се намаляват, като е предвидено новата
такса да е в размер на 155 лв., отново 45 лв. от които за пластиката и 110 лв. за правото
на пребиваване. Предвиденото намаление за издаване на разрешения за пребиваване за
срок до една година съгласно Директива 2004/114/ЕО (студенти) е от 555 лв. на 145 лв. 45 лв. пластика и 100 лв. право на пребиваване. С проекта на Постановление на
Министерския съвет се предлага и отмяната на събираната до момента такса в размер на
10 лв. при подаване на писмено искане за предоставяне на информация за
удостоверяване наличието на чуждо гражданство, за обявен адрес, за разрешен срок за
пребиваване, за влизане, напускане или преминаване през Република България, както и
за други събития и факти, свързани с пребиваването на чужденци в Република България.
По гореизложените съображения, не е възможно проблемът да се разреши без промяна в
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните
работи по Закона за държавните такси.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за
изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Последваща оценка на въздействието не е извършвана.
2. Цели:
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?
С проекта 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 се цели привеждане на националното законодателство в съответствие
с европейското. Предложените нови размери на таксите за издаване на разрешения за
пребиваване по горепосочените шест директиви изцяло ги транспонират и са разумни,
пропорционални и съответстващи на целта на всяка една от директивите. Във връзка с
предложените промени за намаляване на размера на таксите е заложено да се събира
само една такса за разрешен срок за пребиваване до една година.
Друга цел на проекта на Постановление на Министерския съвет е недопускане на понататъшно развитие на наказателната процедура, стартирана от Европейската комисия.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
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.).
Заинтересовани страни са структурите в изпълнителната и съдебната власт в Република
България и всички чужденци като ползватели на засегнатите услуги, за които се събират
такси по Закона за чужденците в Република България, съгласно Тарифа № 4 за таксите,
които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за
държавните такси.
Всеки дееспособен чужденец би могъл да се възползва от съответната правна

възможност по Закона за чужденците в Република България да кандидатстват по
съответния ред за получаване на съответно по този закон право на пребиваване в
Република България.
4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта "без действие".
Вариантите са следните:
Вариант 0. Без действие
В случай, че не бъде изготвен и приет проект 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 няма да се
приведе националното законодателство в съответствие с европейското. Задължението за
таксите, събирани от Република България за издаване на разрешения за пребиваване на
чужденци няма да бъде приведено в съответствие с 6-те директиви: Директива
2003/109/ЕО (дългосрочно пребиваване), Директива 2003/86/ЕО (събиране на
семейството), Директива 2004/114/ЕО (студенти), Директива 2005/71/ЕО (научни
работници), Директива 2009/50/ЕО, Директива (синя карта) и Директива 2011/98/ЕС
(единно разрешение). Стартираната от Европейската комисия на 25 юли 2016 г.
наказателна процедура срещу Република България за неизпълнение на задълженията по
събиране на посочените такси и техните размери (Нарушение № 2016/4080) ще навлезе в
същинската си част и вероятно за това ще последват съответни санкции на Европейската
комисия спрямо страната ни.
Вариант 1
Поради гореизложените съображения единственият възможен вариант е приемане на
проект 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.
5. Негативни въздействия:
Вариант 0. Без действие
В случай, че не бъде изготвен и приет проект 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 няма да се
приведе националното законодателство в съответствие с европейското.
Като крайно негативно въздействие от неприемането на проекта на Постановление
следва да се да се посочи, че констатираното от Европейската комисия Нарушение №
2016/4080 ще навлезе в същинската си част и вероятно за това ще последват съответни
санкции на спрямо страната ни.
Икономически негативни въздействия: не може да има.
Социални негативни въздействия: не може да има.
Екологични негативни въздействия: не може да има.
Вариант 1. Приемане 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.

Икономически негативни въздействия: не може да има.
Социални негативни въздействия: не може да има.
Екологични негативни въздействия: не може да има.
6. Положителни въздействия: .
Основно положително въздействие е, че с приемането на проекта 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 ще се приведе националното законодателство в съответствие с европейското, като
ще се изпълнят изискванията на горепосочените 6 директиви. Констатираното от
Европейската комисия Нарушение № 2016/4080 ще бъде приключено по благоприятен за
Република България начин.
7. Потенциални рискове:
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на варианта за действие приемане на проекта 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.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
 Ще се повиши
 Ще се намали
Няма ефект.

От промяната в размера на таксите по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси не се
дефинира увеличаване на административната тежест за физическите и юридическите
лица.
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими
и услуги?
Проектът на Постановление на Министерския съвет не съдържа разпоредби, свързани с
въвеждане на регулаторни режими.
9. Създават ли се нови регистри?
Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те
............................................................
Не се създават нови регистри.
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
 Актът засяга пряко МСП
 Актът не засяга МСП
Няма ефект.

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
 Да
Не изисква цялостна оценка на въздействието.

12. 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.
Проектът на Постановление на Министерския съвет ще бъде публикуван на Портала за
обществени консултации и на интернет страницата на МВР, в съответствие с чл. 26 от
Закона за нормативните актове. Срокът за обществената консултация ще бъде 30 дни.
Проектът на Постановление ще се съгласува по реда на чл. 32 - 34 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
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).
Да.
Има несъответствие между българското и европейското законодателство несъответствие на събираните такси с Директива 2003/109/ЕО (дългосрочно
пребиваване), Директива 2003/86/ЕО (събиране на семейството), Директива 2004/114/ЕО
(студенти), Директива 2005/71/ЕО (научни работници), Директива 2009/50/ЕО,
Директива (синя карта) и Директива 2011/98/ЕС (единно разрешение).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Ирена Дамянова, за директор на дирекция „Правно-нормативна
дейност“ (съгл. з-д УРИ № 8121нт-61/18.01.2017 г.)
Дата: 19.01.2017 г.
Подпис:
ЗАБЕЛЕЖКА: В настоящия Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието
от 19.01.2017 г. по проект 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 са отразени препоръките, съдържащи се в
Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ по Формуляр за частична
предварителна оценка на въздействието от 28.12.2016 г. по същия проект на Постановление на
Министерския съвет.

