
                                                       ДО 
                                                       МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА 

                             РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
 
 
             ДОКЛАД 
 

от СИМЕОН ДЯНКОВ – заместник министър-председател 
и министър на финансите 

 
 ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на 
Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост 
 

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 проект на Постановление на 
Министерския съвет за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за 
държавната собственост. 

 Съгласно разпоредбата на чл. 82а, ал.1 от Закона за държавната собственост за 
издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост, за 
наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността и на 
удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите - държавна 
собственост, се заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от 
Министерския съвет. Предложеният проект има за цел да се изпълни посоченото по-
горе изискване.  

 Проектът на тарифа предвижда събиране на прости такси, съобразени с 
разходите на администрацията за извършване на съответните административни услуги. 
При определяне размера на таксите са взети предвид следните ценообразуващи 
елементи:   

 1. Преките и непреки трудови разходи (работна заплата, допълнителни 
плащания, здравни, пенсионни и осигурителни   вноски);  

 2. Материалните, режийните и други разходи, в това число доставка на 
консумативи;  

 3. Разходите за управление и контрол;  

 4. Разходи по събиране на таксата.  

 В зависимост от срока за изпълнение на услугата предложените такси са 
диференцирани на такса за обикновена, бърза или експресна услуга. 



 Очакваният ефект от приемането на постановлението е свързан с нормативното 
регулиране на таксите, които ще се събират за извършването на съответните услуги. 

 Проектът не е свързан пряко с европейското право, поради което не се налага 
изготвяне на справка за съответствието с него.  
 
 На основание чл.32, ал.1 от Устройствения правилник  на Министерския съвет и 
на неговата администрация проектът на постановление е съгласуван и преписката е 
компектована съобразно нормативно установените изисквания.     
 
   Във връзка с изложеното като се има предвид, че за реализирането на този 
проект,  не се налага  разходване на бюджетни средства,  на основание чл. 8, ал.2 от 
Устройствения правилник  на Министерския съвет и на неговата администрация  
 

П Р Е Д Л А Г А М  

 

          Министерският съвет да разгледа и приеме представения проект на 

Постановление на Министерския съвет за одобряване на Тарифа за таксите, които се 

събират по Закона за държавната собственост. 

                    

     Приложения: 

         1.Проект на Постановление на Министерския съвет 
          2.Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване  
          3. Съгласувателни становища 
          4.Справка за отразяване на получените становища 
 

 

СИМЕОН ДЯНКОВ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И  

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

 

 

 

 


