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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Към настоящия момент таксата по чл.2 , ал.1 от Тарифата за таксите, събирани от
Агенцията по вписване, за вписване на подлежащи на вписване актове и документи,
изчислена върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената
на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв. е без горен таван и в някои случаи
е твърде висока и не отговаря на условията за разходоориентираност при нейното
определяне. На вписване по чл.2, ал.1 от Тарифата подлежат широк кръг актове,
свързани с недвижими имоти и таксата засяга интересите на всички граждани и
юридически лица, участници в гражданския и търговския оборот. При все понарастващите цени на недвижимите имоти през последните години,
пропорционалната такса от 0,1% без установена горна граница, представлява сериозна
финансова тежест особено при бизнес кредитирането. В преобладаващия брой случаи,
цената на имотите, които обезпечават кредитната сделка, значително надвишават
нейната стойност. Таксата по вписване на ипотечни договори, обезпечаващи
получаването на един кредитен продукт, нерядко достига десетки хиляди, а понякога
и стотици хиляди левове. Този ефект се мултиплицира с всяко отбелязване, заличаване
и подновяване на вписване, за което се събира половината от платената първоначално
такса. Такъв размер такси са лишени от икономическа логика и обоснованост и ги
превръщат в косвен данък. Описаният проблем налага да бъде въведено ограничение
на горния размер на таксата, с което да се избегне превръщането на таксите в скрито
данъчно облагане и таксата да се синхронизира с принципите на националното и
европейско законодателство относно размера на данъците и таксите.
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.).
Поставянето на горна граница на таксите по чл.2, ал.1 от Тарифата за държавните
такси, събирани от Агенцията по вписванията, не може да се постигне в рамките на
съществуващото законодателство или чрез промяна в организацията на работата или
въвеждането на нови технологични възможности в Агенцията по вписванията.

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Последващи оценки относно посочените промени в Тарифата за държавните такси,
събирани от Агенцията по вписванията, не са извършвани, тъй като задължението за
извършване на оценка на въздействието е от 04.11.2016 г.
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?
Премахване на неоснователна административна тежест чрез въвеждане на принципа
на разходоориентираност на таксата по вписване на подлежащи на вписване актове и
документи.
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.).
Потенциални заинтересовани са всички физически и юридически лица, които заявяват
вписвания, за които се събират такси по чл.2, ал.1 от Тарифата за държавните такси
събирани,
от
Агенция
по
вписванията.
Потенциални заинтересовани страни са Агенцията по вписванията и Министерство на
правосъдието. Въвеждането на горен размер на таксите по чл.2, ал.1 от Тарифата ще
окаже въздействие върху държавния бюджет като се намалят приходите от събираните
такси с около 6 942 хил. годишно.
4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
Вариант на действие 1 „Без действие“:
Ще продължат да се събират такси за вписвания без горна граница, което ще
продължи да оказва съществен административен натиск върху бизнеса и всички
останали засегнати лица.
Вариант на действие 2 „Намаляване на таксата за вписване на подлежащи на
вписване актове и документи“:
Предлага се да се ограничи горния размер на таксите за вписванията по чл.2, ал.1 от
Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, като се
постави таван 500 лв. при вписване на апорт с предмет недвижими имоти, а за всички
останали случаи се предлага таванът на таксите за вписване по чл.2 от Тарифата да е
1000 лв. Към настоящия момент посочената разпоредба предвижда, че за вписване на
подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е
таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не
по-малко от 10 лв.

При този вариант на действие ще се постигне разходоориентираност и справедливост
на таксите, ще се избегне превръщането им в скрито данъчно облагане, таксата ще се
синхронизира с принципите на националното и европейското законодателство и ще се
намали съществено административният натиск върху бизнеса и останалите засегнати
лица, и ще се подобри икономическата среда.
5. Негативни въздействия:
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.
5.1. Вариант на действие 1 „Без намеса“:
Заинтересованите лица ще продължат да заплащат пропорционалната такса от 0,1%
без установена горна граница, която представлява сериозна финансова тежест.
5.2. Вариант на действие 2 „Приемане на проект на постановление за допълнение
на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията „:
При вариант на действие 2 няма да има негативни въздействия по отношение на
заинтересованите лица.
Ще се намалят приходите в държавния бюджет с около 6 942 хил. лв. годишно.
6. Положителни въздействия:
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.
6.1. Вариант на действие 1 „Без действие“:
При вариант на действие 1 няма да има положителни въздействия по отношение на
заинтересованите лица.
Ще запази по-високия приход в държавния бюджета
6.2. Вариант на действие 2 „Приемане на проект на постановление за допълнение
на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията “:
При приемане на проекта на постановление ще се постигне по-голяма справедливост
при определяне на таксите, което съществено ще намали административния натиск
върху бизнеса и ще способства за подобряване на икономическата среда.
Сумите от спестените такси ще останат на разположение на бизнеса и физическите
лица
Ще се подобри бизнес средата в страната

Ще се въведе по-справедливо определяне размера на таксите и намаляване на квазиданъчното бреме за икономическите субекти
7. Потенциални рискове:
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на вариант 2.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
х Ще се намали
☐ Няма ефект
Намалението се изразява в установяване на горен размер на таксата
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
С проекта на ПМС за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от
Агенция по вписванията не се създават нови регулаторни режими и не се променят
съществуващи режими и услуги.
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
☐ Няма ефект
МСП са основни ползватели на услугите на Агенцията по вписванията,
предложеното намаление на таксата, ще се отрази благоприятно на малките и средни
предприятия.
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на
въздействието?
☐ Да
☒ Не
12. Обществени консултации:
Проектът на нормативен акт ще бъде публикуван на Портала за обществени
консултации. Справката за отразените становища ще бъде публикувана на Портала за
обществени консултации.
Проектът на ПМС за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от
Агенция по вписванията ще се съгласува в съответствие с чл. 32, ал. 1 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация с
всички министерства.
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
☒ 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:
Име и длъжност: Росен Кожухаров – директор на Дирекция „Правна“
Дата:

Подпис:

