РЕП УБЛИ КА БЪ ЛГАРИ Я

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията“
ОТНОСНО: частична оценка на въздействието на 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

На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува
постъпилата с Ваш № 812100-30509 от 29 декември 2016 г. частична оценка на
въздействието на 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 със следните препоръки:
1. По отношение подраздел 1.2.
съществуващото законодателство“

„Проблеми

в

прилагането

на

Информацията за целите от реализирането на промените в таксите следва да намери
място в Раздел 2. „Цели“.
2. По отношение на раздел 3. „Заинтересовани страни“
В този раздел е необходимо да се посочи броят на различните видове
идентифицирани заинтересовани страни – ползвателите на засегнатите услуги. Възможните
източници за тази информация са съответните регистри, в които са регистрирани
ползвателите на услугите, по отношение на които се предлагат промени в таксите.
3. По отношение на раздел 4. „Варианти за действие“
При извършването на оценка на въздействието посочването на Вариант 1 „Без
действие“ е задължително. В него се посочват последиците, които биха настъпили ако не
бъде избран друг вариант за действие. Тези последици оказват влияние върху
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заинтересованите страни, като те могат да бъдат както положителни, така и негативни. Тези
въздействия се разглеждат съответно в раздел 5 и раздел 6.
В информацията за Вариант 2. следва да се посочи кои са таксите, които ще бъдат
въведени, или по отношение на които ще има промяна и каква ще бъде промяната.
Единствената информация, която е посочена в оценката е че има писмо от ЕК и че таксите
ще бъдат разумни и разходоориентирани. Но информацията не дава възможност за създаване
на представа дали ще последва повишаване или намаляване на административната тежест и
кои ще бъдат засегнатите страни от това.
4. По отношение раздел 5. „Негативни
6. „Положителни въздействия“

въздействия“

и

раздел

В тези два раздела е необходимо да се представи броят на годишна база или друг
подходящ период на предоставените услуги, по отношение на които се предлагат промени в
таксите, както и размерите на предложените промени. По този начин заедно с информацията
от заинтересованите страни лесно ще бъде представено въздействието на предложените
промени върху конкретните заинтересовани страни. Ще стане ясно и какви ще бъдат
средствата, постъпващи в Министерството на вътрешните работи.
5. По отношение на подраздел 8.1. „Административна тежест“
След като се очаква да има промяна в разходите по предоставяне на услуги, това
означава и че административната тежест ще се промени. В тази връзка следва да се посочи
дали ще се повиши /нови такси, увеличаване на съществуващи/ или намали /премахване на
такси, намаляване на такси/.
6. По отношение на раздел 12. „Обществени консултации“
В този раздел следва да се посочат индикативни начална и крайна дата на
обществените консултации.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“
/П/
/КРАСИМИР БОЖАНОВ/

2
София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 981-81-70

