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Становище на  
администрацията на Министерския съвет 

Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове 

Проект на акт: 
Вид оценка:  Частична  

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 

Становище по ред: Единствено съгласуване 
Дата:   10.06.2020 
В отговор на №:    № 03-00-451/08.06.2020 г.  

Институция: 
Министерство на 
финансите 
 

 
Диспозитив: Съгласува с препоръки 

Основание: Чл. 30б, ал. 3, т. 2, б. “а” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация 

           
             І. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:   

         Предлагаме в т.1.1. да се посочат кои са лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари (ЗМИП), към които са включени лицата по чл. 4, т. 38 и т. 39, да се опишат 
накратко какви са изискванията на закона относно публичния регистър и предвидения 
регистрационен режим за тези лица, които по занятие предоставят услуги за обмяна между 
виртуални валути и признати валути без златно покритие и за доставчиците на портфейли, които 
предлагат попечителски услуги. Предлагаме също в т.1.1. да се предостави допълнителна 
информация за предмета и обхвата на наредбата по чл. 9а от ЗМИП, на какъв етап е подготовката 
на проекта на тази наредба, извършена ли е предварителна оценка на въздействието и какви са 
относимите изводи от тази оценка по отношение на предложените промени в Тарифа № 12 за 
таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните 
такси (тарифата).  
          В т.1.2. предлагаме да се опишат таксите, които заплащат лицата по чл. 4 от ЗМИП към 
момента, как е определен размерът им (включително и за таксата за вписване на обменните бюра 
по чл. 5 от тарифата), както и какви са негативните ефекти от липсата на предвидени такси за 
вписване за лицата по чл. 4, т. 38 и т. 39 от ЗМИП (включително ефекта върху разходите за 
поддържане на публичния регистър) .  

       ІІ. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“:   
       Предлагаме да се обмисли възможността като отделна група заинтересовани страни да се 
включат потребителите на услугите, предоставяни от лицата по чл. 4, т. 38 и т. 39 от ЗМИП, както и 
да се прецени необходимо ли е като косвено заинтересовани да бъдат посочени останалите 
лицата по чл. 4 от ЗМИП.   

             ІІІ. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:   
         При описанието на вариантите в раздел 4 предлагаме да се включат съответни изводи за 
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приложимостта на всеки от вариантите за решаване на проблемите.  
         Предлагаме за пълнота на изложението при представянето на Вариант 1 да се включи по-
подробна информация относно условията и реда, по които ще бъде извършвано вписването на 
лицата по чл. 4, т. 38 и т. 39 от ЗМИП, каква е ресурсната и кадрова обезпеченост за изпълнение на 
изискванията на закона по отношение на воденето и администрирането на публичния регистър по 
чл. 9а от ЗМИП, както и какъв е подходът за определяне на размера на новите такси. Напомняме, 
че в раздел 4 може да се направи и сравняване на описаните варианти по избрани критерии 
(например: ефективност, ефикасност, риск при прилагане и т.н.), в съответствие с насоките в 
Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието (стр. 60 и сл.). 

 ІV. Относно раздел 5 „Негативни въздействия“ и раздел 6 
„Положителни въздействия“:  
       След актуализиране на кръга от заинтересовани страни, съгласно т. ІІІ от настоящото 
становище, предлагаме в раздел 5 и раздел 6 да се разгледат очакваните въздействия и за 
евентуалните нови групи заинтересовани страни (например за потребителите на услуги при 
обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие и на попечителски услуги, 
предлагани от доставчиците на портфейли). Предлагаме също при разглеждане на въздействията 
да се посочат кои са идентифицираните основни значителни негативни и положителни 
въздействия на вариантите.  
 

 

 
 

*   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. 

** При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 
администрация се съпоставят кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на 
въздействието и кръгът от въпроси, засегнати от обхвата на нормативната намеса в проекта на акт. 

*** 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/ 
     

 

 


