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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 
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ДО 

       МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

Д О К Л А Д 

   

от ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ  – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

 

 ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по 

Закона за държавните такси 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

 На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация внасям за разглеждане от Министерския съвет проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа № 12 за таксите, които се 

събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси. 

 Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по 

Закона за държавните такси е разработен в изпълнение на Решение № 704 на Министерския 

съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно 

обслужване. 

 В Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за 

трансформация на модела на административното обслужване е посочена необходимост за 

отмяна на таксата за вписване на промени в обстоятелството в размер от 50 лв., доколкото 

тези промени са свързани с обстоятелства, за които е налице публичен регистър и няма 

основания заявителят да уведомява органа за настъпването им. Освен това разпоредбата на 

чл. 3, ал. 4 от Валутния закон предвижда заплащане на такса само при вписване в публичния 

регистър на лицата, които извършват сделки като обменно бюро, а не и за вписване на 

промени в обстоятелствата.  

 По данни на Националната агенция за приходите за 2018 г. са издадени 7 нови 

удостоверения, свързани с промяна в данните, като за всяко от тях е заплатена такса от 50 лв. 

За предходните години броят е приблизително същият - средно между 6 и 10 броя 

удостоверения. В тази връзка предложеният проект на постановление на Министерския 

съвет няма да окаже въздействие върху държавния бюджет, поради което към проекта е 

приложена финансова обосновка съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ 

от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.  



2 

 

 Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по проекта на 

акт са проведени обществени консултации, като проектът на постановление на 

Министерския съвет, докладът към него, частичната предварителна оценка на въздействието 

и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на 

Министерския съвет са публикувани на Интернет страницата на Министерството на 

финансите и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни. По проекта, при 

публикуването му по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, не са постъпили 

предложения, становища и възражения. 

 В съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове справката за 

постъпилите предложения, становища и възражения заедно с неприетите предложения в 

резултат на проведените обществени консултации е публикувана на Интернет страницата на 

Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации. 

 Проектът на акт е съгласуван с всички министри и с дирекциите от администрацията 

на Министерския съвет, с чиято функционална компетентност е свързан, съгласно чл. 32,    

ал. 1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, 

като становищата им са отразени съгласно приложената към доклада справка. 

 Проектът на акт не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, 

поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,  
 

 С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да 

разгледа и приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет за 

изменение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 

финансите по Закона за държавните такси. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  
 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа № 12 за 

таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за 

държавните такси; 

2. Съгласувателни становища и справка за отразяването им; 

3. Частична предварителна оценка на въздействието; 

4. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“; 

5. Финансова обосновка; 

6. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

 

 
  

М И Н И С Т Ъ Р:  

       ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 
 

 


