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СТАНОВИЩЕ 

 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ 

 

ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проекта на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, 

които се събират от Агенция „Митници“ по чл. 12 от Закона за митниците.  

 

На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува 

постъпилата с Ваш № 03-00-558 от 06.06.2017 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Митници“ по чл. 12 от 

Закона за митниците със следните препоръки: 

1. Относно раздел „Дата“ 

В този раздел следва да се посочи датата на извършване на предварителната частична 

оценка на въздействието. 

2. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“ 

В посочената информация не е дефиниран конкретен проблем, който налага 

предлаганите изменения и допълнения на тарифата. Описано е нормативното основание за 

приемането на тарифа по чл. 12 от Закона за митниците, но не става ясно какви са 

проблемите, които налагат предприемането на предложените в оценката действия. 

Дефинирането на проблема е основополагащ процес за извършване на оценката на 

въздействието, тъй като от него следват всички останали стъпки – формулирането на целите, 

разглеждането на различни възможни варианти, обосноваването на избрания вариант и т.н. 

В подраздел 1.1. следва да се опише вече дефинираният проблем и причините за 

неговото възникване. Вместо това е посочена информация какво се предвижда с 

предлаганите нормативни промени. Посочени са действията, които се предлага да бъдат 

предприети и които би следвало да са в резултат на липсващите в началото на раздела 

идентифицирани проблеми. Предлаганите действия следва да бъдат описани в раздел  4 

„Варианти на действие“. 

В подраздел 1.2. не са посочени проблемите в прилагането на съществуващото 

законодателство, които налагат измененията и допълненията на тарифата. 
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В раздел 13 е посочено, че предлаганите изменения и допълнения на тарифата 

произтичат от: 

- чл. 52 от Регламент (ЕС) № 952/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 

октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза; 

- чл. 29 от Регламент (ЕС) № 608/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 

12 юни 2013 г. относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, 

осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 

1383/2003 на Съвета. 

Предвид създадената в чл. 52 от Регламент (ЕС) № 952/2013 правна възможност за 

въвеждане на такси, следва да бъде аргументиран изборът за въвеждане на такси, тъй като те 

увеличават административна тежест за субектите. 

Също така, следва да имате предвид, че таксите следва да се формират съгласно 

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.  

3. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“ 

Задължително се посочва броя на заинтересованите страни (информацията може да 

бъде взета от регистри, статистическа информация, поддържана от институцията и др.). 

Целта е да се придобие ясна представа за директните засегнати страни и мащаба на 

предложените изменения. Следва да се посочи статистика за физическите и юридическите 

лица, които участват в дейности, обхванати от митническото законодателство и други 

дейности, извършвани от митническите органи в рамките на правомощията им.  

4. Относно раздел 4 „Варианти на действия“ 

В описанието на вариант „Приемане на постановлението“ следва да се посочат и 

конкретните действия, които се предлага да бъдат предприети при евентуалното реализиране 

на този вариант, тъй като тази информация е от съществено значение при извършването на 

оценка на въздействието.  

5. Относно раздел 5 „Негативни въздействия“ и раздел 6 „ Положителни 

въздействия“ 

Следва да се посочат негативните и положителните въздействия върху 

идентифицираните в раздел 3 заинтересовани страни, като се постави акцент върху 

приходите от такси и кои групи заинтересовани страни ще понесат тежестта. За целта следва 

да бъде предоставена информация, за броя на ползвателите на услугите на годишна база и 

евентуалния размер на таксата /съгласно методиката/ за всяка услуга. 

Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 

въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна 

оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 
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На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде 

съобразена с препоръките от становището. 

На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с 

преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации, 

провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове. 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“ 

 

/П/ 

КРАСИМИР БОЖАНОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


