За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в
държавната администрация съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз", по: ІІ.
обособена позиция: "Извършване на практически оценки на въздействието на законодателство и
политики”

ДОКЛАД
за последваща оценка на въздействието на
Закона за държавните такси

Your partner in development

1

За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в
държавната администрация съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз", по: ІІ.
обособена позиция: "Извършване на практически оценки на въздействието на законодателство и
политики”

Съдържание

Използвани съкращения.........................................................................................................3
Резюме.........................................................................................................................................4
ВЪВЕДЕНИЕ, ЦЕЛ НА ОЦЕНКАТА, ИЗПОЛЗВАНА МЕТОЛОГИЯ............................................8
Въведение и цели на оценката ................................................................................................8
Използвана методология, процедурни въпроси и консултиране на заинтересованите
лица ...........................................................................................................................................9
ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ОБЗОР НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ.........................15
СЪДЕБНА И ДРУГА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ...................19
ЦЕЛИ НА ЗАКОНА.....................................................................................................................32
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ..........................................................................33
ИНДИКАТОРИ ............................................................................................................................38
АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО .................................................................................................40
Период на последващата оценка ..........................................................................................40
Индикатори за вложени ресурси...........................................................................................41
Индикатори за създаден продукт и за получен резултат....................................................43
Индикатори за въздействие...................................................................................................44
ИЗВОДИ ......................................................................................................................................48
ПРЕДЛОЖЕНИЯ .........................................................................................................................51
ПРИЛОЖЕНИЯ............................................................................................................................53

2

За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в
държавната администрация съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз", по: ІІ.
обособена позиция: "Извършване на практически оценки на въздействието на законодателство и
политики”

Използвани съкращения
АДФИ – Агенция за държавна финансова инспекция
АПК - Административнопроцесуален кодекс
ВАС – Върховен административен съд
ГПК – Граждански процесуален кодекс
ДВ – Държавен вестник
ДМС – Допълнително материално стимулиране
ДР – Допълнителни разпоредби
ЕК – Европейска комисия
ЕП – Европейски парламент
ЕС – Европейски съюз
ЗАНН – Закон за административните нарушения и наказания
ЗДТ – Закона за държавните такси
КРБ – Конституция на Република България
КС – Конституционен съд
МВР – Министерство на вътрешните работи
МП – Министерство на правосъдието
МС – Министерски съвет
МТ – Министерство на транспорта
НПК – Наказателно-процесуален кодекс
НС – Народно събрание
ОВ – Оценка на въздействието
ПЗР – Преходни и заключителни разпоредби
ПР – Преходни разпоредби
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Резюме
Настоящата последваща оценка на въздействието на Закона за държавните такси
цели да определи резултатите/последствията от приложението на закона и да
идентифицира и оцени въздействията ex-post от действието на закона. В по-широк
план, тя е опит да се установи дали той е произвел планирания и желан ефект върху
гражданите и бизнеса, държавните институции и бюджетните организации, правовия и
фискален ред, както и цялостната среда в държавата и икономиката на страната и дали
реализираните въздействия биха могли да бъдат дефинирани като пряко произтичащи
от действието и прилагането на закона или само частично обвързани с ефекта от
прилагането на правните норми.
В идеалния случай, последващата (ex-post) оценка на регулацията е оценка на
качеството и ефективността на предварителната (ex-ante) оценка на въздействие,
оценяваща и отчитаща непредвидени въздействия и странични ефекти, наред с тези,
които са залегнали в обосновката на приемането на регулацията в първоначалния й вид.
Настоящата оценка, обаче, поради липсата на предварителна оценка на закона, цели да
определи единствено въздействията на действащия все още закон и по този начин, да
улесни както фактически подготовката на предварителна оценка на евентуални бъдещи
промени на Закона за държавните такси, така и методологически извършването на
последващи оценки в бъдеще, като предостави пилотен опит в тази посока.
Последващата оценка се отнася за периода на действие на Закона за държавните такси
през последните години: от 2005 до 2008. Този период e избран, тъй като от 2003
година се наблюдава увеличение на държавните такси по Закона за държавните такси
или са променени наименованията на тарифите или броя на предлаганите услуги, за
които се плаща държавна такса.
Недостатъчната статистическа и публична информация затруднява измеримостта на
индикаторите, които се използват в оценката на въздействието.
Индикаторът на вложени ресурси измерва стойността на вложения труд и капиталови
разходи на съответната държавна и публична институции, които предоставят услуги
съгласно Закона за държавните такси и другите закони, свързани с него.
В моментна общо 598 са структурите на изпълнителната власт на централно и
териториално ниво, от които 108 са администрации от централната власт. От тях 16 са
министерства; 24 са структури, функционално подчинени на Министерския съвет; 61 са
структурите към министри и 6 са държавните институции, създадени със закон, които
отчитат дейността си пред Народното събрание. Към Министерския съвет
функционират 12 държавни агенции, 3 държавни комисии и 9 административни
структури, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет. Към
министрите функционират 30 изпълнителни агенции, 2 държавни комисии и 29
административни структури, създадени със закон или с постановление на
Министерския съвет. Към момента на изследването държавни и публични институции
(в това число, между другото и музеи, държавни предприятия и областни управители),
4

За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в
държавната администрация съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз", по: ІІ.
обособена позиция: "Извършване на практически оценки на въздействието на законодателство и
политики”

които събират такси съгласно разпоредбите на Закона за държавните такси или други
специални закони са 433. В анализа са включени 27 централни административни
структури.
При индикаторите за вложени ресурси в администрацията се вижда, че средните
разходи за 1 човекоден са над 200 лв. за месец (2000 г.), като тези разходи растат за
периода. Средните разходи за един човекочас е 54 лв. (2005) и 64 лв. (2008 г.). За 2008
г. административните разходи са нараснали приблизително с 2.5%, спрямо 2005 г.,
което съществено се отклонява от процентното повишаване на размера на таксите за
наблюдавания период.
В долуизброените индикатори динамиката е изразена във вложени ресурси (оценката за
вложени ресурси за документи и публични услуги се отнася за прости такси).
Стойността на разходите се изменят в резултат на:
- увеличение на трудовото или служебно възнаграждение на служителите;
-увеличаване на броя на служителите
административното обслужване;

в

администрацията,

работещи

в

- увеличаване на капиталовите разходи.
Нарастването на административните разходи е незначително, което не потвърждава
нагласата за аргументация на централните институции за промяна на таксите за някои
тарифи, например инфлация, повишаване на покупателната сила на населението.
Трудно може да се направи оценка по отношение на пропорционалните такси и
доколко определяните с тарифите такси съответстват на пазарната цена на документа,
който се издава от съответния държавен орган.
Индикаторите за разходите са приложени и към съдебната система. Средните разходите
за административно обслужване в съдебната система нараства за периода. Средните
административни разходи за един човекочас са 49 лв. (2005) и 68лв. (2008),
нарастването е около 3.5%. В практиката повишаването на таксите не се основава
единствено на административно-разходния подход, отчита се инфлацията, интересите
на заинтересовани лица, покупателната способност на населението. Липсата на
достатъчно яснота в закона и на единна методология за определяне на държавните
такси, прави таксите удобен за административните институции и органи инструмент за
мобилизиране на финансови ресурси в бюджета.
Индикаторите за икономическо въздействие показват следните тенденции:
Постъпленията от държавни такси в приходите на бюджета отбелязват малко
намаление. Стойността на събраните такси за периода е повече от планирано в
бюджета.
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Постъпленията в бюджета са от такси, определени с тарифи от Министерски съвет;
такси, събирани от съдебната система и от други държавни и бюджетни организации.
По показател постъпления от държавни такси, които са събрани в държавния бюджет
(Закон за държавния бюджет на Република България за съответната година) се
отбелязва ръст, както следва: за 2005 г. размера на таксите по план е 478739,3 хиляди
лева; за 2008 г. е 598 000 хиляди лева, темпът на нарастване е 24% , което показва
именно, че постъпленията в държавния бюджет съгласно Закона за държавния бюджет
на Република България растат.
Таблицата показва, че държавните такси са добър източник за допълнително
финансиране, затова сумата на събраните такси съществено изпреварва предвидената
такава по план.
Ръстът на събраните такси за 2006 г. е 12% - повече спрямо 2005 г. За 2007 г.
нарастването на събраните държавни такси е по-малко, с 0,9 % повече от 2005 г. . Позначителен ръст (24%) е регистриран за 2008 г. спрямо 2005 г.
Сумата от такси постъпва в бюджета, но се разпределя, както е планирано по
съответната тарифа: средно 25% за допълнително материално стимулиране на
служителите в съответните организации от публичния сектор. Това обяснява факта, че
постъпленията от такси към общите приходи на републиканския бюджет намаляват.
Таксите не са водещ фискален инструмент, но така действащия закон позволява в
тарифите да се регламентира сумата, която се разпределя от администрацията под
формата на допълнително материално стимулиране.
Затова държавните органи (министерства, държавни и изпълнителни агенции, комисии
и други са заинтересовани да увеличават таксите, независимо, че не отговарят на
реално вложените ресурси за административно обслужване). В общо 460
административни структури през 2007 г. са начислени допълнителни възнаграждения
на служителите, във вид на допълнително материално стимулиране - ДМС (83.3% от
администрациите, попълнили своите отчети, при 83.5% за 2006 г.),като 55 от тях
разпределят това допълнително възнаграждение поравно на всички служители. Делът
на администрациите, използващи този метод, нараства – от 10.3% през 2006 г. на 12.0%
през настоящата.
Социални въздействия
Социалните въздействия на Закона за държавните такси са свързани най-вече с Раздел
ІІ от закона, където е налице правната регламентация за освобождаване от държавни
такси на определени категории лица и организации, групирани по социални,
хуманитарни, административни или процесуални признаци, както и въз основа на
търсените от тях публични услуги. В този смисъл, всяко лице, дори и да не е български
гражданин, може да попадне под социалните въздействия на Закона за държавните
такси в горния смисъл. Хипотезите за това са следните: молбите, подавани до
Народното събрание, до Президента на републиката, до Министерския съвет;
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документите и книжата по трудовата дейност на работниците и служителите по
законите за защита на труда и разпоредбите, издавани по тяхното приложение, както и
трудовите договори - индивидуални и колективни; ищците - работници и служители по искове за изработена заплата и надница, а така също и по други искове,
произтичащи от трудовите договори; ищците - членове на трудово-производителни
занаятчийски кооперации - по искове за възнаграждение за работа в същите
кооперации; ищците - по искове за възнаграждения, произтичащи от права на
изобретения; ищците - по искове за издръжка; регистрация на актове за раждане, смърт
и осиновяване и първоначалните свидетелства за регистрация на актове за гражданско
състояние; всички документи и книжа: по наказателни дела от общ характер; по дела за
издръжка; по дела за настойничество; по дела за установяване на произход; книжата и
документите по определяне и даване помощ на многодетни майки; по обществено
подпомагане; по социално-правна охрана на малолетни; по придобиване право на
пенсия; по учредяване, регистрация и други промени на кооперации; книжата и
документите във връзка с дейността на взаимоспомагателните каси; всички видове
молби, заявления, именници, свидетелства и удостоверения за образование и за
завършване на квалификационни курсове, както и каквито и да е други свидетелства,
удостоверения и дубликати от тях, които се издават от учебните и учебновъзпитателните заведения за получаване на основно и средно образование и от
Министерството на образованието и науката; чуждите граждани, приети по силата на
междудържавните договори и спогодби за участие в конкурси за обучение в
държавните висши и полувисши учебни заведения; инвалидите, бременните и майките
с деца до 6-годишна възраст, сираците в случаите на прехвърляне от едно учебно
заведение в друго, от една специалност или форма на обучение в друга по здравословни
причини, установени със заключение на медицинска комисия; Българският Червен
кръст; молбите за вписване на училищни настоятелства в регистъра на окръжния съд;
случаите, предвидени в международни договори, които са в сила за Република
България; страните по производствата по 14б от Закона за социално подпомагане.
Видно от горното, благоприятните социални въздействия на Закона за държавните
такси в часттта му относно освобождаване от държавни такси (изразяващи се в
получаването на публична услуга без заплащането й) биха могли да се проявят по
отношение на което и да е лице, намиращо се под юрисдикцията на Република
България (при действието на този закон) и търсещо публична услуга, при хипотезата на
критерии за освобождаване от заплащането й.
Екологични въздействия
Законът за държавните такси е общ закон, касае приходната част на бюджета и
собствени средства на бюджетните институции и организации и поради тази причина
няма директно екологично въздействие. Такова би могло да се изследва при действието
на специален закон, при който е налице регулация във връзка с опазването на околната
среда и се предвиждат събирането на държавни такси от съответната публична
администрация, на която са възложени функции по управление, координация,
мониторинг или контрол във връзка с политики или мерки в екологичната сфера.
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ВЪВЕДЕНИЕ, ЦЕЛ НА ОЦЕНКАТА, ИЗПОЛЗВАНА МЕТОЛОГИЯ
Въведение и цели на оценката
Законът за държавните такси (ЗДТ) посочва най-общо държавните органи и
бюджетните организации, които събират държавни такси; начинът за определянето на
размерите на държавните такси; групирането на държавните такси по видове; начините
за заплащането им; моментът на заплащането и доплащането на държавните такси;
случаите и основанията, при които се заплащат държавни такси; освобождаването от
държавни такси; отговорностите за незаплащане изцяло или частично на държавни
такси; контролът по правилното определяне и събиране на държавни такси; както и
изключенията на някои видове такси, изрично изброени в специални закони или
събирани от определени институции или лица от общия режим на държавните такси.
Законът е приет в края на 1951 година и е в сила от 1 януари 1952 година и отменя
съдебните, канцеларски и други мита, такси и берии, събирани по част от тогавашните
закони.
В настоящата си редакция Законът за държавните такси е резултат от множество
промени – 32 (тридесет и две изменения и допълнения), като повечето от тях не са
съществени. Най-сериозните (като обем на текстовете) промени са извършвани с
редакциите съответно през 1991, 2002 и 2003 години.
Настоящата последваща оценка на въздействието на Закона за държавните такси
цели да определи резултатите/последствията от приложението на закона и да
идентифицира и оцени въздействията ex-post от действието на закона. В по-широк
план, тя е опит да се установи дали той е произвел планирания и желан ефект върху
гражданите и бизнеса, държавните институции и бюджетните организации, правовия и
фискален ред, както и цялостната среда в държавата и икономиката на страната и дали
реализираните въздействия биха могли да бъдат дефинирани като пряко произтичащи
от действието и прилагането на закона или само частично обвързани с ефекта от
прилагането на правните норми.
Последващата оценка се отнася към периода на действието на Закона за държавните
такси от 2005 година, откогато законът вече е придобил в голяма степен сегашната си
редакция.
Оценката на по-голямата част от анализираните въздействия на закона се затруднява от
следните обстоятелства:
Първо, понастоящем липсва централизиран държавен орган, който да извършва
мониторинг и оценка на режима на държавните такси, както и да събира, анализира и
предоставя достоверна и пълна статистическа информация относно този режим. В
отделните ведомства тази информация също не изглежда да е добре систематизирана и
анализирана за общите цели на фиска и държавната политика в областта на държавните
такси. Въпреки всички положени усилия от страна на работната група да се събере
информация от държавни институции, имащи отношение към съществени тарифи по
държаваните такси, информация не бе предотавена или бе предотавена в много
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ограничен обем.
Второ, законът е създаден преди шест десетилетия, и макар да е променян и допълван,
неговата философия и подход не отговарят на съвременните политически,
икономически и правни реалности;
Трето, Законът за държавните такси е един от малкото законови нормативни актове в
българското законодателство, които нямат ясно дефинирана цел, както и конкретно
посочен държавен орган, отговорен за изпълнението на закона. Издирването на целта
на всеки закон по пътя на тълкуването е възможно (както е процедирано и в настоящия
доклад), но е повече от нежелано, защото волята на законодателя относно целта на
всеки законов нормативен акт трябва да е ясно и прозрачно дефинирана в самия акт.
Четвърто, съмнение за несъответствие на духа и на разпоредби на Закона за
държавните такси с Конституцията на Република България ab ovo (по начало)
предполага не много положително въздействие на закона в която и да е насока, поради
възможното му разминаване с останалия правов ред от по-висок нормативен порядък.
Това несъответствие (макар и неявно, некатегорично и несистематично) се прокрадва в
съдебната практика, анализирана в настоящия доклад.
Пето, наличието на множество изменения и допълнения, макар и не много съществени,
само по себе си затруднява извършването на оценката.
В идеалния случай, последващата (ex-post) оценка на регулацията е оценка на
качеството и ефективността на предварителната (ex-ante) оценка на въздействие,
оценяваща и отчитаща непредвидени въздействия и странични ефекти, наред с тези,
които са залегнали в обосновката на приемането на регулацията в първоначалния й вид.
Настоящата оценка, обаче, поради липсата на предварителна оценка на закона, цели да
определи единствено въздействията на действащия все още закон и по този начин, да
улесни както фактически подготовката на предварителна оценка на евентуални бъдещи
промени на Закона за държавните такси, така и методологически извършването на
последващи оценки в бъдеще, като предостави пилотен опит в тази посока.
Поради липса на информация индикаторите за създаден продукт и за получен резултат
в рамките на Закона за държавните такси не могат да бъдат оценени.

Използвана методология, процедурни въпроси и консултиране на
заинтересованите лица
Последващата оценка следва условието на заданието и встъпителния доклад, както и
указанията на Европейката комисия за извършване на оценка на въздействието (ОВ),
въпреки че последната е относима най-вече към предварителната оценка на
въздействието.1 Методологията за последващата оценка съдържа следните процедурни
стъпки:
1

Наръчникът на Европейската комисия в последната окончателна версия от януари 2009 г. е публикуван
на http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/impact_en.htm
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Формиране на работна група с представители на заинтересованите институции
за целите на оценката – първоначално бяха направени многократни опити в
работната група да бъдат включени представители на Министерството на финансите.
Факт е, че това централно ведомство от системата на изпълнителната власт не се
ангажира с първоначално предоставяне на информация, както и излъчване на
представители за участие в работната група (Приложение 1). Точно преди изтичането
на крайния срок за предоставяне на настоящия доклад, от Министерството на
финансите се получи частична информация (Приложния 1а и 1б). По същото време се
получи и съвсем скромна информация и от Министерството на правосъдието
(Приложение 1в). Впоследствие, работната група бе сформирана с участие на
представители на Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните
работи и на Министерството на транспорта. След това, в работната група се включиха и
представител на Министерството на държавната администрация и административната
реформа, както и на представител на Университета за национално и световно
стопанство – участници в работна група по изготвяне на Доклад за изготвяне на Анализ
на държавните такси, администрирани на централно ниво и предложения за
предприемане на мерки, по Заповед № Р-74/09.10.2008 г. на министъра на държавната
администрация и административната реформа (Приложение 2).
В последното
заседание на групата към нея се присъедини и представител на Агенцията за
държавната финансова инспекция. По този начин, работната група придоби
окончателния си вид (Приложение 3);
Планирани заседания на работната група и фокусирани консултации със
заинтересованите страни с цел генериране на идеи, събиране на фактическа
информация, потвърждаване на хипотези и др.
Работните сесии по последващата оценка на въздействието на Закона за държавните
такси започнаха на 10 април 2009 година и приключиха на 12 май 2009 година.
Срещите се провеждаха по предварително уточнен график (Приложение 4), като малки
промени в началния час и в местата за провеждане на срещите бяха извършвани в
оперативен порядък и при много добра комуникация и предварителна информираност
на всички участници в срещите. Планирани и проведени при спазване на
първоначалния график са 8 (осем) работни сесии, като при тях са обсъждани
оперативно всички необходими за уточняване въпроси с изслушване на мнението на
всички участници в работната група – по уточняване на методологията; за изслушване
на мнения; за търсене на съдействие за намиране на информация и данни и други
(Приложение 5).
При консултациите бяха спазвани изискванията на Минималните стандарти на ЕС за
консултиране в процеса и докладването на ОВ – СОМ(2002) 704.
На първоначалния етап консултирането се фокусира върху търсене на експертната и на
общата организационна визия към проблематиката на държавните такси от страна на
участниците в работната група по изработването на Доклада за изготвяне на Анализ на
държавните такси, администрирани на централно ниво и предложения за предприемане
на мерки, по Заповед № Р-74/09.10.2008 г. на министъра на държавната администрация
и административната реформа (Приложения 6а, 6б, 6в, 6г). Целта обаче тук не бе само
да се събере предварителна информация, която да улесни настоящата оценка. Работната
група счита,че е крайно време да има последователност, предвидимост, приемственост
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и единен подход при определянето и анализирането на държавните политики. След
като горецитираният доклад анализира същата материя, която е предмет и на
настоящето, но е изготвен едва преди няколко месеца, няма никакви причини да не се
развива оценката на базата на вече установени факти, обстоятелства и изводи, макар и
самостоятелно, в рамките на работата по настоящето задание и следвайки
горепосочената методология, но дори само отчитайки вече формирана визия на ниво
висш едноличен орган на изпълнителната власт, какъвто е министърът. Нещо повече,
различните експерти от работната група към министъра на държавната администрация
и административната реформа в разговорите по време на консултациите акцентираха на
различни проблеми, с оглед на спецификата на тяхната работа, което бе много полезно
като стартов материал за започване на дейността на настоящата работна група. На този
етап също така бяха взети мненията и на някои ведомства, които админинстрират
държавни такси. Тези становища обаче имаха преди всичко чисто ведомствен характер
и преследваха постигането на оперативните цели на институцията, не толкова анализ на
действието на закона и резултатите от това действие (Приложение 6а). Тук обаче има и
ценни предложения – таксите не би трябвало да възпрепястват с размери си
ползувателите, както и малкият брой заявители не могат да покрият стойностно
нуждата от административен капацитет, осигурявящ административните процедури,
особено в условията на финансова и икономическа криза. Ценно е и становището на
Комисията за защита на потребителите, което е в следния смисъл: „Предвид горното не
бихме могли да посочим статистическа информация, както и да направим обективен
анализ на обстоятелствата и въпросите, поставени в Консултационния документ.
Въпреки това КЗП намира, че направените изводи и предложения са правилни и
положителни и подкрепя създаването на закон, който ще регламентира по-ясно, пълно
и прозрачно събирането на държавни такси.”(Приложение 6б).
На следващите етапи от консултирането акцентът бе поставен върху заинтересованите
от приложението на закона страни. Въпреки групирането на тези страни с прецизна
методологична систематика, законът засяга практически всички физически и
юридически лица под юрисдикцията на Република България, защото в един или друг
момент те така или иначе попадат в различни качества в една или в повечето от
идентифицираните групи. Това е видно от пръв поглед върху идентифицираните
страни:
• Стопански субекти, осъществяващи дейност, по която дължат заплащане на
държавни такси:
- ищци, молители или заявители по търговски, граждански или
охранителни производства пред съдилищата;
- търсещи публични услуги от държавните публични изпълнители или от
службите по вписванията;
- корабособственици за корабни патенти;
- търговци на едро и дребно във връзка с документи за пожарна и аварийна
безопасност;
- обменни бюра и стопански субекти, добиващи, преработващи и
търгуващи с благодорни метали и скъпоценни камъни;
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-

•

•

•

стопански субекти, търсещи защита на своя индустриална или
интелектуална собственост;
- стопански субекти с дейност финансов контрол;
- печатници – за бланки и формуляри под отчет;
- стопански субекти-кандидати за участие в конкурси в държавни
учреждения;
- стопански учреждения при дейности с разрешителен режим;
- бижутери и търговци с дейност по проверка и маркиране на златни и
сребърни изделия;
- чуждестранните стопански субекти, когато това е предвидено в
международен договор, по който Република България е страна.
Публични власти:
- Министерски съвет;
- Министър на финансите;
- Органите на съдебната власт;
- Другите държавни органи;
- Бюджетни организации;
- Държвавните съдебни изпълнители;
- Службите по вписванията;
- Държавните учреждения;
- Народното събрание;
- Президента на Република България;
- Министерство на образованието и науката;
- Държавните висши и полувисши учебни заведения;
- Агенцията за държавна финансова инспекция.
Неправителствени организации:
- Сдружения;
- Фондации;
- ищци, молители или заявители по търговски, граждански или
охранителни производства пред съдилищата;
- търсещи публични услуги от държавните публични изпълнители или от
службите по вписванията;
- Взаимоспомагателните каси;
- Българския червен кръст;
- Училищните настоятелства.
Потребители:
- ищци, молители или заявители по търговски, граждански или
охранителни производства пред съдилищата;
- търсещи публични услуги от държавните публични изпълнители или от
службите по вписванията;
- граждани – за документи за самоличност, визи, разрешения за
прeбиваване в страната;
- граждани – за придобиване на гражданство и за разрешаване на
придобиване на чуждо гражданство;
- водачи – за документи за правоспособност за управление на МПС;
- изобретатели и автори – за патенти и други права на интелектуална и
индустриална собственост;
- граждани – за участие в конкурси в държвавни учреждения;
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-

граждани – за искане за издаване на документи дубликати;
граждани – за упражняване на право на молби до върховните органи на
държавна власт;
работници и служители;
член-кооператори;
лицата, имащи право на издръжка;
родители;
наследници;
осиновители;
настойници;
приемни семейства;
встъпващите в брак;
подсъдими лица;
пострадали от престъпления лица;
настойници и поставени под настойничество лица;
страните по дела за установяване на произход;
многодетни майки;
лицата, имащи права по социалното подпомагане;
малолетни лица, имащи нужда от социално-правна помощ, социалноправна защита или социално-правна закрила;
пенсионери;
участниците във взаимоспомагателните каси;
учащите се;
чужди гражани, в определените от закона случаи;
хора с увреждания;
бременни;
майки с деца до 6-годишна възраст;
деца, лишени от родителска грижа или деца без родители.

Тази ситуация на „всеобхватност” на закона доведе до нуждата от определяне на
„някои заинтересовани страни”, тъй като законът се прилага спрямо неограничен и
неопределяем кръг лица – всички, които биха ползвали съответната административна
услуга, за която се заплаща държавна такса по смисъла на Закона за държавните такси.
Здравият разум налага извода, че е невъзможно да се извърши консултации с „всички
лица”. Както самият Върховен административен съд е отбелязал (в Решение № 1805 от
28.02.2005 година по адм.д.№ 5139/2004 г., 5-членен състав): „Няма такива
представителни организации, които да обхващат всички засегнати от нормативния
акт” и по тази логика не може да се очаква от работната група да извърши консултации
по оценката на въздействието с
„всички заинтересовани страни”. Затова
заинтересованите страни бяха определени на базата на следването на горните
методологично систематизирани групи и следвайки критерия „публичност и
разпознаваемост” (в Интернет). Така, финалните консултации бяха проведени със
лимитиран, но достатъчно представителен брой заинтересовани страни (Приложение
7);
Събиране на данни/информация: Качеството на оценката на въздействието от
аналитична гледна точка зависи изключително от качеството на използваните данни, в
т.ч. от тяхната достоверност. Тук е важно да се отбележи, че докладът използва данни/
информация достъпни от правно-информационните системи, съдържащи българско
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законодателство и съдебна практика; сайтове на български публични институции; както
и информация, предоставена от членовете на работната група, представители на
съответните министерства. Последваща проверка на ключови индикатори, например –
вложени ресурси и действително постигнат резултат от дадена публична услуга, не се
извършва систематично в институциите и бюджетните организации, за което липсват
данни, липсват достоверни такива или тези данни не бяха предоставени през периода
на извършване на проверката от страна на работната група по настоящия доклад. А
данни бяха търсени систематично, навременно и с ясна визия за количествени и
качествени индикатори (например: Приложения 8, 9, 10, 11). Този проблем на липсата
въобще или на качеството на определени данни би могъл да се отрази върху
валидността на част от изводите при оценката на последващото въздействие на Закона
за държавните такси.
Пропорционален анализ: определяне на вероятните въздействия на закона (принцип на
„пропорционалния анализ”). Обхватът на регулацията и силата на ефектите на
въздействието мултиплицират многократно усилията за определяне на количествени
измерители и стойности. Други важни критерии са особеностите на сектора и
времевата рамка, в която се осъществява въздействието. Настоящата оценка на Закона
за държавните такси оценява последващо въздействие в сфера, обхващаща практически
всеки един възможен аспект от икономическия, социалния и личен живот на правните
субекти в Република България. Поради това, е изключително трудно да се определи
дали и каква част от наблюдаваните и оценени въздействия са се случили конкретно в
резултат и именно поради действието на Закона за държавните такси, а не например –
на останалото законодателство или дори на фактори извън правната уредба в
Република България (“нормативната сила на фактическото” – реални събития и
действия, неуредени в нормативни актове, но имащи своето правно въздействие).
Поради това, въпреки усилията за идентифицирането на ефектите, изводите относно
въздействието на закона ще притежават характеристиката на относителност. Не на
последно място, поради липсата на предварителна оценка на Закона за държавните
такси, настоящата последваща такава среща трудности при определянето на базови
стойности на индикаторите. Огромната трудност при такъв подход, при който „със
задна дата” се създава система за ex-post оценка, е липсата на базови (изходни)
стойности на индикаторите за оценка. Обичайното положение би било, когато
предварителната оценка съдържа индикаторите, с които ще се измерва напредъка,
както и изходните им стойности спрямо които ще се оценяват положителните ефекти.
В настоящия случай такива са конструирани последващо като основа, на които да бъде
оценено дали и в каква степен ползи от Закона за държавните такси са постигнати. По
този начин, поради липсата на първоначална оценка на въздействието (и първоначални
данни), както и на ясна дефинирана цел на самия закон, настоящата последваща оценка
на въздействието е нужна и необходима (на принципа „по-добре късно, отколкото
никога”), но от чисто методологична гледна точка е атакуема. Въпреки тази
перспектива, работната група положи всички възможни усилия за изготвянето на
възможно най-качествената оценка, при всички горепосочени пречки, спънки и
препядствия от информационно, институционално и нормативно измерение.
Изготвяне на доклад за оценка на въздействието: Тази фаза е същинската част от
извършване на оценката. Докладът, сам по себе си, обобщава процеса на последващата
оценка на въздействие на закона и направените от страна на работната група изводи, и
е подготвен съгласно формата, препоръчан в Наръчника на Европейската комисия за
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оценка на въздействието, който приблизително следва аналитичните стъпки на
оценката на въздействието.
Методологически подход: Оценката на въздействието на Закона за държавните такси
за периода 2005-2008 година се извършва в условията на изискванията за оптимизиране
на публичните разходи и максимализиране на публичните приходи, но и за намаляване
на фискалния и регулаторен натиск върху бизнеса и гражданите. От друга страна,
изискванията за спазване на принципите на Правовата държава и Върховенство на
закона пряко влияят върху действието на законовите регулации в конкретни случаи по
приложението им. Не на последно място, в условията на световна финансова и
икономическа криза, публичните политики на съответните правителства, в това число и
на българското, трябва да са съобразени особено в приходните си и разходните си части
с критериите на разумност, обективност, последователност, предвидимост, публичност,
достъпност и информираност. Държавните такси, като част от бюджетните приходи,
макар и не-данъчни, всъщност винаги са били отчитани като част от общото данъчноосигурително бреме за гражданите и бизнеса. Всичко това налага ясно фокусиране
преди всичко на начина на формулиране на правилата относно държавните такси в
самия закон, което само по себе си вече дава своето въздействие върху гражданите,
бизнеса и обществото като цяло, защото по императивен начин определя правната
уредба в тази сфера на обществените отношения. На базата на гореказаното, една
евентуална промяна в законовата рамка по отношение на държавните такси трябва да
има за цел както оптимизиране на публичните приходи, така и намаляване на общата
данъчно-осигурителна и регулаторна тежест върху гражданите и бизнеса.

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ОБЗОР НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

Настоящият обзор на Закона за държавните такси е необходим поради множество
причини, макар и да не е изискуем по методиката за оценка на въздействието. Найважните две основания, за да бъде този обзор задъжителна част от настоящият доклад
са: продължителното съществуване на закона в този му вид (макар и с множество
изменения и допълнения) и ежедневното и практически всеобхватно действие на закона
върху статута, правата и законните интереси на потенциално всички физически и
юридически лица в страната (което само по себе поради важността си изисква ясна
картина за съществуването и развитието на тази законова уредба).
Действащият Закон за държавните такси е в сила от 01.01.1952 г., обн. Изв. бр. 104 от
28.12.1951 година.
С този закон се определят видовете държавни такси, принципите при определяне на
размерите им, основанията за заплащане на държавни такси, кръга от задължени лица,
лицата, освободени от заплащане на държавни такси, както и контролни процедури при
прилагането на закона. Въведен е принципът за определяне размерите на държавните
такси с тарифи, одобрени от Министерския съвет.
Този закон е създаден в условията на планово управление на стопанството, при
действието на Конституцията на Народна Република България от 1947 година (отм.).
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До 1991 година ЗДТ е претърпял незначителен на брой промени - доп. ДВ. бр.89 от 6
ноември 1959 г., изм. ДВ. бр.21 от 11 март 1960г., доп. ДВ. бр.53 от 6 юли 1973 г., изм.
ДВ. бр.87 от 8 ноември 1974 г., изм. ДВ. бр.21 от 14 март 1975 г., изм. ДВ. бр.21 от 13
март 1990 година.
След приемането на Конституцията на Република България, в сила от 13.07.1991
година, ЗДТ претърпява многобройни изменения и допълнения, с цел пригаждането му
към променената обществено–политическа ситуация и трансформирането на
икономиката от планово стопанство към свободна пазарна икономика. Извършените
промени в ЗДТ обаче не успяват да уредят материята на държавните такси в новите
условия. Това налага допълването на закона и създаването на §.2 от Допълнителните
разпоредби (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 1995 г., предишен чл. 8 ДВ, бр. 100 от 1996 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 133 от 1998 г., доп. ДВ, бр. 97 от 2000 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2002 г., изм. - ДВ, бр.
86 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.), с който се
изключват от обхвата му на действие държавните такси, събирани в цели отрасли.
Според текста на цитираната разпоредба „ този закон не засяга таксите, събирани от
митниците, банките, пощите, телеграфите и телефоните и държавните предприятия,
както и таксите, събирани по Закона за опазване на околната среда, Закона за
железопътния транспорт, Закона за пътищата, Закона за безопасно използване на
ядрената енергия, Закона за управление на отпадъците, Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и
Закона за защитените територии.
С изменението на текста чл. 1, ал. 1 от ЗДТ – ДВ, бр. 100 от 1996 г. се въвежда
изискване държавните такси да постъпват в държавния бюджет, освен ако със закон е
предвидено друго. В случаят е налице стремеж на законодателя да изпълни
разпоредбата на чл. 60. (1) от Конституцията на Република България според текста на
която „гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон,
съобразно техните доходи и имущество.”
Това изменение дава възможност със закон да се въведе изискването при извършване
на административна или друга услуга, държавната такса да бъде платена в полза на
ведомство, извършващо услугата. Законите за държавния бюджет на Република
България от 1992 г. до сега, за всяка календарна година, в приходната си част,
предвиждат за всеки първостепенен и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
приходи от държавни такси. Единственият начин, позволяващ точното отчитане на
държавните такси е те да се заплащат по сметка на органа, извършил услугата.
В други закони - Закон за акредитацията, извършвана от Българската служба за
акредитация, Закон за безопасно използване на атомната енергия, Закон за
енергетиката, Закон за защита на конкуренцията, Закон за здравето, Закон за
измерванията, Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за Комисията за финансов
надзор, Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закон за митниците,
Закон за Националния архивен фонд, Закон за опазване на околната среда, Закон за
особените залози, Закон за патентите и регистрацията на полезните модели, Закон за
съхранение и търговия със зърно, Закон за техническите изисквания към продуктите,
Закон за търговския регистър, Закон за устройство на територията, Закон за фуражите,
Закон за хазарта и други се съдържат норми, които дават нови основания за събиране
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на държавни такси. Поради липсата на уредба в ЗДТ, отнасяща се до изразходването на
сумите, постъпили от държавни такси, се наблюдава различен подход от ведомствата.
Видовете държавни такси и начина за плащането им са определени в чл. 2, ал. 1 от ЗДТ,
като към момента е действаща първоначалната редакция на текста – Обн. – Изв.,бр. 104
от 1951 г. Според текста на цитираната разпоредба „ Държавните такси са прости и
пропорционални. Те се заплащат с държавна таксова марка или в брой. Министърът на
финансите определя как се унищожават таксовите марки и в кои случаи таксите се
събират в брой.” Въведеното със закон изискване за заплащане на държавната такса по
сметка на органа, извършващ услугата (респ. издаващ документа) обуславя
фактическата невъзможност плащането да става чрез държавни таксови марки. За
предвиденото като изключение заплащане на държавната такса в брой, практиката
показва, че не се осигурява възможност за неговата реализация. Към момента, в
болшинството от случаите, държавните такси се заплащат чрез внасянето им по сметка
на съответното ведомство - чрез банков превод, като не е осигурена алтернатива за
плащане на държавната такса, по предвидените в ЗДТ начини - с държавна таксова
марка или в брой.
В чл. 3, ал. 1, изречение първо от ЗДТ са определени случаите, в които е дължимо
плащането на държавна такса. Според текста на първоначалната му редакция (Обн. Изв, бр. 104 от 1951 г.) „Държавната такса се заплаща при предявяване на искането, при
извършване на действието или при издаване на документа, за който се плаща такса,
така както е указано в тарифата.”
С изм. - ДВ, бр. 100 от 1996 г. текста на чл. 3, ал. 1 придобива следното съдържание –
„Държавната такса се заплаща при предявяване на искането за извършване на
действието или при издаване на документа, за който се плаща такса, така както е
указано в тарифата.”
Според текста на действащата разпоредба на чл. 3, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 100 от 1996 г.,
бр. 62 от 2002 г. „Държавната такса се заплаща при предявяване на искането за
извършване на действието и/или при издаване на документа, за който се плаща такса,
така както е указано в тарифата.”
При анализ на практиката, прави впечатление различното тълкуване и прилагане на
ЗДТ от различните администрации, досежно случаите, в които държавната такса се
дължи. Пример: Когато при извършен експертен преглед на подадени от молителя
(заявителя) документи за извършване на действие или издаване на удостоверителен
документ е констатирано, че те следва да се върнат, тъй като не удовлетворяват всички
нормативно – определени изисквания, различните администрации имат различен
подход. При следващо искане, от същото лице, за същата услуга, някои администрации
признават внесената първоначално държавна такса, а други изискват при всяко
следващо подаване да бъде внесена отново, в пълен размер държавната такса, без
първоначално внесената да бъде възстановена като недължима (Виж чл. 4б. (Нов - ДВ,
бр. 62 от 2002 г.). Недължимо платени такси се връщат по искане на заинтересованата
страна. )
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В чл. 4 от ЗДТ са изчерпателно изброени случаите, в които се заплащат държавни
такси, за което не е нужно да се извършва анализ или тълкуване на това систематично
посочване.
Раздел ІІ „Освобождаване от държавни такси” се състои от един-единствен чл.5, но
затова пък има цели 11 (единадесет редакции) от първоначалния си вариант досега.
Прави впечатление, че първите три редакции, действащи чак до 1991 година дават
приоритет на определени социални групи – работници и служители, както и
функционери са предишния политически режим, с оглед на освобождаването им от
държавни такси. От друга страна обаче, в тази си част законът е „стабилен” цели
четири десетилетия.
С промяната през 1991 година за пръв път се въвежда освобождаване от държавни
такси на определени социално уязвими групи – инвалиди, бременни и майки с деца до
6-годишна възраст, сираци и други, както и организацията Български червен кръст.
Следващите изменения са по-скоро редакционни, с оглед на нова терминология, като
чак с промяната през 2002 година се поставя акцент и на обществения интерес, като се
освобождават от държавни такси молбите за вписване на училищните настоятелства в
окръжния съд.
През 2003 година законодателят отчита, че трябва да съобразява и международните
ангажименти, които държавата е поела, и освобождава от държавни такси случаите,
предвидени в международни договори, които са в сила за Република България.
С редакцията от 2006 година се следва социалната политика на правителството, като се
освобождават от държавни такси страните в определени производства по Закона за
социалното подпомагане.
В Раздел ІІІ “Отговорности”, с промените в чл. 7, ал. 1 от бр. 62 от 2002 г. и бр. 33 от 2006 г. се
прецизира редакционно текста, относно органите на които е възложен контролът по правилното
определяне и събирането на таксите и да извършват ревизии. С настоящия текст се предвижда,
че контрола по правилното определяне и събирането на таксите се провежда от ръководителите
на съответните държавни органи и бюджетни организации и съдилищата. Финансовите органи
и органите на Агенцията за държавна финансова инспекция извършват ревизии по правилното
определяне и внасяне на държавните такси. Редакцията до 2002 г. предвижда, че този контрол
се провежда от съответните ръководители и началници на държавните учреждения, съдилищата
и държавния арбитраж, а ревизиите по правилното определяне и внасяне на държавните такси
се извършват от финансовите органи и ведомственият контрол. Съгласно текста, действал от
2002 до 2006 г., контролът по правилното определяне и събирането на таксите се провежда от
ръководителите на съответните държавни органи и бюджетни организации и съдилищата, а
ревизиите се извършват отново от финансовите органи и ведомственият контрол.

С промените в чл. 7, ал. 2 от бр. 55 от 1991 г. се предвижда, че наказателните
постановления за нарушения ще се обжалват по реда на ЗАНН, вместо по действащия
дотогава ред – НПК.
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Промените в §.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавните такси
следват промяната в законите, регламентиращи чуждестранните инвестиции.
В Преходните разпоредби в § 2., с промените от бр. 55, 1991 г. към таксите събирани
от митниците, банките, пощите, телеграфите и телефоните и държавните предприятия
се добавят и таксите, събирани по Закона за опазване на околната среда. Режимът на
тези такси се изключва от общия ражим на Закона за държавните такси. От страна на
работната група не бяха намерени в правно-информационните системи мотиви, защо
се е наложило изключение от общия режим. Посочва се също, че размерът на таксите,
събирани от държавните предприятия, се определя по тарифи, утвърдени от МС. След
това са налице следните промени в нормата, които добавят нови и нови изключения от
общия режим, а именно: С промените от бр. 69 от 1995 г. се добавят и таксите по
Закона за използуване на атомната енергия за мирни цели.С редакциите от бр. 86 от
1997 г. се добавят и таксите по Закона за ограничаване на вредното въздействие на
отпадъците върху околната среда.След това с промените от бр. 133 от 1998 г. се
добавят и таксите по Закона за защитените територии.Впоследствие, с промените от
бр. 97 от 2000 г. се добавят и таксите по Закона за железопътния транспорт.На
следващо място, с промените от бр. 63 от 2002 г. Закона за използуване на атомната
енергия за мирни цели се заменя със Закона за безопасно използване на ядрената
енергия.Следват промените от бр. 86 от 2003 г., където Закона за ограничаване на
вредното въздействие на отпадъците върху околната среда се заменя със Закона за
управление на отпадъците.С промените от бр. 24 от 2004 г. се добавят и таксите по
Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на
Република България.При последните промени от бр. 43 от 2008 г. се добавят и таксите
по Закона за защитените територии.
От редакционна гледна точка трябва да се отбележи, че §. 3. след промяната от бр. 100,
1996 г. текста на предишния член 9 става § 3.
Като обща тенденция следва да се отбележи, че в различните правно-информационни
системи работната група не откри становища на вносители на законопроекти за
изменение и допълнение на Закона за държавните такси, които да съдържат мотиви за
направените изменения.
СЪДЕБНА И ДРУГА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ
Съдебната практика също не е част от методологията за оценка на въздействието. Но в
случая тя също е повече от необходима, поради следната рационална причина – тя дава
ясното тълкуване на нормативните разпоредби на Закона за държавните такси, както и
визията за законосъобразното им приложенение от практическа страна.
За целите на настоящето, съдебната практика ще включва дела на конституционнният
орган за контрол за конституционосъобразност на законите – Конституционния съд на
Република България, както и върховната съдебна институция, следяща за
законосъобразност на подзаконовите нормативни актове – Върховния административен
съд на Република България, а също и на специализиран държавен орган – Комисията за
защита от дискриминация .
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При запознаване с тази съдебна практика е видно, че за някои от въпросите по оценката
на въздействието на Закона за държавните такси вече са налице отговори, и то от
институции, чиито актове са окончателни и не подлежат на коментар и оценка, а трябва
да се приемат за правилни и достоверни (по аргументи от чл.151 и чл. 125 от
Конституцията на Република България, чл.14, ал.5 от Закона за Конституционния съд,
чл.10,
ал.3
от
Закона
за
съдебната
власт
и
чл.193,
ал.2
от
Административнопроцесуалния кодекс), т.е. – някои от отговорите на въпросите по
анализа вече са налице и въпросът е само на издирването им и правилното позоваване
на тях.
Изследваната за целите на настоящата оценка на въздействието съдебна практика е
систематизирана в следната поредност:
Във връзка с Конституцията на Република България (КРБ):
С Решение № 3 от 8 юли 2008 г. на Конституционния съд на Република България
по конст.дело № 3 от 2008 г., съдът се произнася по искането за обявяване на
противоконституционност на разпоредба от Гражданския процесуален кодекс (ГПК),
която предвижда освобождаване на държавата и държавните учреждения от заплащане
на държавни такси при предявяване на искове във всички случаи, независимо от
предмета на заведеното дело, без ограничението в този смисъл.
Конституционният съд дава ясно тълкуване в две посоки – по отношение на
икономическите основания от въвеждане на държавни такси и по отношение на т.н.
„възпиращи (рестриктивни, дисциплиниращи държавни такси)”, като прави
обосновка, че дължимостта на държавна такса от ищците при предявяване на искове се
определя от обстоятелството, че правораздаването е публична услуга. Заплащането на
такса се свързва не само с възмездяване на тази услуга, но и с мотивиране на
гражданите и юридическите лица към добросъвестно упражняване на процесуалните
права, като завеждат искове, които са потенциално основателни, и се предотврати
увеличаване на броя на неоснователните съдебни спорове. От това следва, че за
Конституционния съд няма никакви съмнение, че освен икономически мотиви, за
въвеждането на държавни такси са налице и чисто процесуални, понякога –
ведомствени мотиви, които имат за цел „предотвратяването на неоснователни
претенции” към държавните институции. Последното е признание за наличието на
„филтър до достъп до публични услуги чрез предварителни рестриктивни изисквания
въз основа на предполагаема неоснователност на претенцията”.
Освен това се развива и тезата, че законодателната преценка за освобождаване от
заплащане на държавни такси се определя не от вида правен субект, носител на съдебно
предявеното право, а от характера на самото право или от начина на неговата защита.
До същото положение може да се стигне и по преценка на съда, но съобразно
законоустановени критерии, поради липса на достатъчно средства да ги заплатят, от
такси и разноски за производството се освобождават физически лица, т. е. не по общо
разпореждане на закона по категории спорове, а с оглед на конкретната преценка на
съда за възможностите на определен ищец да понесе разходите за производството, т.е.
изводът е, че и законодателят, и съдебният състав могат да освободят от заплащане на
20

За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в
държавната администрация съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз", по: ІІ.
обособена позиция: "Извършване на практически оценки на въздействието на законодателство и
политики”

държавни такси, като по същността си, това е преценка по целесъобразност –
законодателна и съдебна.
Но при хипотезата на създаване на привилегия на държавата и държавните учреждения
чрез освобождаването им от заплащане на държавна такса за всички категории искове,
при което по еднакъв начин се третират публичните и частните права на държавата, тя
се поставя в процесуално привилегировано положение спрямо останалите
частноправни субекти - граждани и юридически лица, включително общините. По този
начин се нарушава разпоредбата на чл.121, ал.1 от КРБ – принцип на равенство в
процеса.
На горните и на някои други основания Констиутционният съд обявява
противоконстутиционността на разпоредбата за Закона за изменение и допълнение на
ГПК, но това решение има много сериозно значение за материята на държавните такси
в Република България въобще, поради детайлно развитите в него икономически,
политически и правни аргументи.
При Решение № 10 от 26 юни 2003 г. на Конституционният съд на Република
България по конст.д.№ 12 от 2003 г. отхвърля искане на петчленен състав на
Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл.1,
ал.1 от Закона за държавните такси, със следните аргументи:
Конституционният съд прави ясно разграничение на конституционната уредба на
данъците и таксите: Според чл.60, ал.2 от КРБ данъчните облекчения и утежнения
могат да се установяват със закон. Таксите в тази разпоредба не са включени.
Законоустановеността им обаче е една обща черта: Като се изхожда от това, следва
да се посочи, че установяването на данъците и таксите със закон означава, че само със
закон, а не с подзаконов нормативен акт може да се въведе един данък или такса и
задължение на гражданите да ги плащат.
Разходнопокривният принцип по отношение на таксите е загатнат в
конституционното решение чрез следния текст: Динамиката на обществения и в
частност на стопанския живот налага многократно и понякога чести промени на
размера на таксите. При това те се определят и с оглед на разходите по извършване на
услугата. Този, на когото се дължат, може най-добре да прецени какви са направените
за нея разходи в даден момент. Немислимо е при всички многобройни такси
законодателят да прави периодически преоценки. За това и в решенията на
Конституционния съд относно задължителното определяне на размера на данъците от
закон не е казано, че това се отнася и за таксите.
Принципното положение е, че законоустановеността на таксите е по отношение на
основанията и вида им, но не и по отношение на размера им, облекченията и
утежненята във връзка с тях. Това е видно от факта, че във всички решения на
Конституционния съд, които третират въпроса за невъзможността със закон да се
делегира на изпълнителната власт установяването на данъците и таксите, се посочва, че
определянето и размера на един данък може да стане единствено от Народното
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събрание. В тях обаче не се казва, че това важи и за определяне размера на таксите.
Различното третиране от конституционния законодател на данъците и таксите се вижда
и от чл. 60, ал. 2 от Конституцията. В разпоредбата е посочено, че данъчните
облекчения и утежнения могат да се установяват само със закон. За таксите това не е
казано. В повечето случаи облекченията и утежненията засягат размера на данъка,
който само Народното събрание може да определи. Така както съгласно чл. 84, т. 3 от
Конституцията Народното събрание не определя размера и на таксите, чл.60, ал.2 от
КРБ не е предвидил, че то може да въвежда и облекчения или утежнения на тях.
Изключението от горното е налице, когато Народното събрание определя със закон и
размера на таксите, които не са свързани с насрещни услуги и не зависи от волята на
гражданина да поиска услугата срещу заплащане на таксата, а имат характер на
публично задължение към държавата или общината.
Изрично е споменато в конституционното решение, че няма пречка обаче Народното
събрание, като е определило (въвело) една такса, която не е публично държавно или
общинско вземане, да предостави на изпълнителната власт определянето на нейния
размер.
Прието е от Конституционният съд, че такси се заплащат на органите на съдебната
власт и на други държавни органи и бюджетни организации. Многочислеността на тези
институции прави невъзможно те да се изброят в един закон. Законът за държавните
такси обаче е определил, че такива такси следва да се заплащат, с което е изпълнена
конституционната повеля на чл. 60, ал. 1 от Конституцията. На Министерския съвет е
предоставено правото не да въвежда такси, което е сторено със Закона за държавните
такси, а само да одобри тарифите на техния размер.
С Решение № 17 от 3 октомври 1996 г. на Конституционния съд на Република
България по конст.д.№ 18 от 1006 г. се обявава противоконституционността на
разпоредба на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на
Репубилка България за 1996 година.
Тук изводите са предимно от концептуално естество по отношение на някои органи на
публичната власт, а именно: Органите на съдебната власт изпълняват
конституционноопределени държавни функции. Финансирането на съдебната власт не
е изградено на принципа на самоиздръжката, както е при една стопанска организация.
Оттук се извеждат и изводите за опасностите от неоправданост, произволност и
негативни социални ефекти от въвеждането на повишени държавни такси:
Възприетият подход за осигуряване на средства за издръжката на съдебната власт крие
риска от неоправдано повишаване на държавните такси от съдилищата в случаите,
когато те могат да ги определят до известен размер (неоценяеми искове, искове за
развод и др.). Това би довело до негативен социален ефект. При оскъпяване на
съдебния процес голяма част от гражданите ще бъдат практически лишени от
конституционното им право на съдебна защита на техните права и законни интереси.
Фундаментално решение, основано на Конституцията на Република България, на
Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, и на Закона за
държавните такси се явява Решение № 295 от 16.01.2004 г. на ВАС по адм. д. №
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7738/2003 г. за отмяна на такси, събирани в съдебната система.
С решението се отменят като незаконосъобразни разпоредби на Постановление на
Министерския съвет, с което което се правят изменения и допълнения на Тарифа № 1
към Закона за държавните такси, за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата,
следстените служби и от Министерството на правосъдието.
Съдът е установил нарушение на конституционния принцип за съобразяване на
таксите с доходите и имуществото на гражданите. Това е обосновано по следния
начин: По силата на чл. 60, ал. 1 от Конституцията "гражданите са длъжни да плащат
данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество". С
отмененото постановление от 2003 г. Министерският съвет е увеличил размера на
таксите по Тарифа № 1 към ЗДТ, събирани от съдилищата за услугите по т. 1 до т. 24
вкл. и таксите, събирани от Министерството на правосъдието за услугите по т. 55 до т.
62ж вкл., без да се съобрази с този конституционен принцип. При съпоставката на
размера на държавните такси до и след изменението им с ПМС № 154 от 2003 г. се
установява, че увеличението им за различните услуги е от 2 до 30 пъти. То не
съответства на социално-икономическите условия, на равнището на доходите и на
инфлационните процеси в страната. Това обстоятелство се установява и от
представената по делото официална статистическа информация на Националния
статистически институт, от която е видно, че за периода 1998 - 2002 г. увеличението на
общия доход средно на лице в левове е в размер 72,14 %, а инфлацията е 50,8 %, т.е.
реалното увеличение на доходите за периода е под 30 %. Следователно, независимо от
увеличението на доходите на гражданите в резултат на предприетите от правителството
действия в тази насока, направеното рязко увеличение на таксите не съответства на
доходите на гражданите и е в пряко противоречие с изискването на чл. 60, ал. 1 от
Конституцията.
Освен това обаче Върховният админтративен съд намира нарушение и на друг принцип
в областта на държавните такси - принципа за съответствие на държавните такси
с направените разходи. Аргументацията в тази насока в съдебното решение е много
ясна: При определяне размерите на таксите за съдебна защита Министерският съвет е
нарушил и законоустановения принцип за съответствието им с направените разходи за
осъществяването на дейността. Съгласно чл.2 от Закона за държавните такси същите са
прости и пропорционални, като простите такси се определят въз основа на
необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на
услугата, а пропорционалните такси - върху цената на документа или услугата. Ето
защо таксата като парично задължение към държавата, дължима в лицето на
компетентен държавен орган при извършването на определена дейност от страна на
този орган, следва да бъде разходоориентирана и икономически обоснована (принципи
на възстановяване на разходите за услугата и на икономическа обоснованост).
Определените с обжалваното постановление държавни такси не са обосновани нито с
реалното увеличение на себестойността на предоставяните услуги, нито с реалното
увеличение на доходите на гражданите.
Върховният административен съд обаче развива теорията и за рестриктивните
(възпиращи) такси по много издържан начин, съобразно конституционните принципи и
принципите на международното право, които Република България е възприела. В
случая, това се обосновава с достъпа до съдебна защита. Съдът разглежда този достъп
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така: Безспорен факт е, че цената на дадена услуга определя нейната достъпност.
Когато едно лице, за да защити правата си по съдебен ред, следва да заплати в полза на
държавата парична сума, надвишаваща значително средномесечния му доход, то това
реално ще ограничи конституционно гарантираното му право по чл. 56 и чл. 120, ал. 2
от Конституцията за достъп до правосъдие. Ограничаването на достъпа на гражданите
и юридическите лица до съдебна защита фактически ограничава и контрола за
законност върху актовете и действията на административните органи, който съдебната
власт съгласно чл. 120, ал. 1 от Конституцията на Република България е длъжна да
осъществява, след като бъде сезирана. Основната функция на правораздаването да
защити гражданите и юридическите лица при нарушаване на правата им може да бъде
реализирана единствено чрез гарантиране на действителен достъп до правосъдие.
Елемент от тази гаранция е и финансовата достъпност на съдебните услуги, защото
заплащането на държавни такси е част от нормативно установения ред за упражняване
на правото на съдебна защита. Следователно съдебните такси не следва да са пречка
за реализиране на конституционното право на съдебна защита поради липса на
финансови възможности. Освен с посочените конституционни разпоредби правото на
достъп до съд е гарантирано и с чл.6, ал.1 от Конвенцията за защита на правата на
човека и основните свободи, ратифицирана със закон, приет от НС на 31 юли 1992 г. ДВ, бр. 66 от 1992 г., обн., ДВ, бр. 80 от 1992 г., в сила за България от 7 септември 1992
г. Съдържанието на това право многократно е тълкувано от Европейския съд за правата
на човека, който приема, че то следва да може да бъде упражнено без съответната
държава да поставя каквито и да било правни и практически пречки, освен ако е налице
законна цел за това. Не може да се приеме като законна цел икономически
необоснованото съображение за увеличение на стандарта на живот и доходите на
населението. Необосновано високите и несъобразени с доходите на населението
държавни такси, определени с §.1 на ПМС № 154 от 2003 г. са практическа пречка за
упражняване на правото на достъп до съд на значителна част от гражданите и
юридическите лица.
Със свое Решение № 7538 от 01.08.2005 година, Върховният административен съд
се произнася по адм.д.№ 444/2005 година, заседавайки в 5-членен състав, в следния
смисъл: „По силата на чл. 60 от Конституцията на Република България гражданите са
длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон. С чл. 1 от Закона за
държавните такси е възложено на органите на съдебната власт, другите държавни
органи и бюджетни организации да събират държавни такси в размери, определени с
тарифи, одобрени от Министерския съвет на Република България. Таксата се дължи
само за реално получена конкретна услуга, поискана от ползвателя, или действие,
извършено по негова инициатива. Тя не е данък, за да се приеме, че има безвъзмезден
характер. Затова и Националната служба по зърното и фуражите (НСЗФ) има
задължението да престира изпълнение от посочения характер срещу получаването й.
Таксата се дължи само и дотолкова, доколкото съответният субект е ползвател на
извършена услуга или осъществено действие.”
В същата насока е и Решение № 8214 от 05.11.2001 г. на ВАС по адм.д.№ 6568/2001
г., 5-членен състав: „Тарифите, одобрени от Министерския съвет на основание на
законовата делегация по чл. 1 ЗДТ, определят не само размерите на таксите, които се
събират от държавните органи, но и действията и услугите, за които се изисква
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събирането на такси. Това безспорно е в противоречие с конституционния принцип,
залегнал в чл. 60, ал. 1 от основния ни закон, за законоустановеност на дължимите
данъци и такси. Конституционната уредба съдържа принципните правила за
определеност и законност на данъците и таксите, а с общите и специалните закони се
уреждат основанията за тяхната дължимост и се определят показателите, чрез които
може да се индивидуализират конкретните размери на тези финансови вземания. За
разлика от данъка таксата има възмезден характер и се дължи за това, че държавата
чрез нейните органи престира на ползвателите някаква услуга, дейност или издава
документ. С таксите се създават парични задължения към държавата в лицето на
компетентен държавен орган и в съответствие с конституционния принцип за
законоустановеност всички определящи таксите елементи следва да бъдат установени
със закон, а не и с подзаконов акт.”
Върховният административен съд разглежда, макар и ицидентно (като допълнителна
аргументация към тезата на съдебното решение) и противоречието на Закона за
държавните такси с Конституцията на Република България. Това става в процес
относно одобрена от Министерския съвет тарифа за таксите, които се събират от
Министерството на образованието и науката. В съдебното решение (Решение № 10075
от 12 ноември 2002 година по адм.д.№ 67 от 2002 г. на Върховния
административен съд) е изразено следното:
„Съгласно чл. 60, ал. 1 от Конституцията на Република България от 1991 г. гражданите
са длъжни да заплащат такси, установени със закон. Следователно по силата на
посоченото конституционно изискване установяването на държавни такси е предмет
на законова регламентация. С таксите се създават парични задължения към
държавата в лицето на определени държавни органи за извършвани от тях действия
и услуги и за издаване на документи и дубликати. Прогласеният от Конституцията
принцип за законоустановеност на събираните такси означава определеност на
дължимите действия или услуги по основание, вид, обем, обхват и други
индивидуализиращи дейността или услугата елементи, както и на показателите, чрез
които могат да се определят съответните конкретни размери на дължимите
държавни такси на законово ниво. С разпоредбата на чл. 1, ал. 1 от Закона за
държавните такси на Министерския съвет е делегирано правомощие да одобрява
тарифи, с които да определя размера на държавните такси, събирани от органите на
съдебната власт и други държавни органи и бюджетни организации. Тази делегация
противоречи на нормата на чл. 2, ал. 2 от Закона за нормативните актове във връзка
с чл. 60, ал. 1 от Конституцията. Разпоредбата на чл. 1, ал. 1 от Закона за държавните
такси е заварена от Конституцията от 1991 г. и съгласно § 3 от преходните и
заключителните й разпоредби не следва да се прилага, тъй като противоречи на
въведения с върховния закон принцип за законоустановеност на всички определящи
таксите елементи. Наред с това Министерският съвет с тарифата е определил освен
размера на таксите и дейностите и услугите, за които следва да се събират държавни
такси, с което е излязъл извън законовата делегация.
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Разпоредбата на чл. 4, буква “о” от Закона за държавните такси, която предвижда, че
държавни такси се заплащат за искания до държавни органи да извършват действия и
услуги и за издаване на документи и дубликати, е обща и не представлява
самостоятелно основание за одобряване на обжалваната тарифа. Със Закона за
народната просвета в редакцията, действала към датата на одобряване на тарифата,
законодателят не е предвидил задължения за заплащане на държавни такси при
откриване на частни училища и детски градини. В нарушение на чл. 60, ал. 1 от
Конституцията на Република България този въпрос е регламентиран с раздел I, чл. 1, 2
и 3 от Тарифата за таксите, събирани от Министерството на образованието и науката,
одобрена с член единствен на ПМС № 156 от 2000 г. на Министерския съвет. С
подзаконов нормативен акт обаче не могат да се уреждат по първичен начин
обществени отношения, за които Конституцията изрично е предвидила това да стане
със закон.
С § 28, т. 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (ДВ,
бр. 90 от 2000 г.) е създаден нов § 6а към допълнителните разпоредби на закона,
съгласно който за извършваните действия и издаваните документи в производствата по
чл. 11 и 12 Министерството на образованието и науката и Министерството на културата
събират съответни такси в размери, определени с тарифа на Министерския съвет.
Следователно с тази разпоредба са регламентирани действията и документите, за които
физическите и юридическите лица дължат държавни такси при откриване на частни
училища и детски градини. С изменението на закона обаче не са регламентирани нито
размерите на таксите, нито показателите, чрез които същите могат да се определят, а
само е възпроизведен противоречащият на чл. 60, ал. 1 от Конституцията текст на чл. 1,
ал. 1 от Закона за държавните такси.”
Във връзка с противоречие на принципите на Общностното право
С Решение № 6270 от 19.06.2007 г. на ВАС по повод на таксите, събирани от
Националната ветеринарномедицинска служба, съдът отменя постановление на
Министерския съвет, за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от
Националната ветеринаро-медицински служба по Закона за ветеринаромедицинската
дейност.
Съдът констатира, че динамиката на обществения и в частност на стопанския живот
налага многократно и понякога чести промени на размера на таксите. Според основния
принцип в българското законодателство те се определят и с оглед на разходите по
извършване на услугата. Този принцип е изрично закрепен и в разпоредбата по
чл.111от Закона за ветеринаро-медицинската дейност (ЗВМД), според който размерът
на таксите се определя от действително направените разходи от контролните органи
на НВМС. Тази разпоредба транспонира, считано от влизането си в сила на а1.05.2006
г., правната норма по чл. 27, ал. 1 от Регламент 882/2004 на Европейския парламент и
на Съвета, с пряко действие за България от 1.01.2007 г., и безспорно МС е бил длъжен
да се съобрази с нея при приемане на ПМС № 352/2006.
В решението е отразено, че чрез Регламент 882/2004 са фиксирани минималните
размери на таксите, които следва да бъдат събирани от националните служби по
ветеринарен контрол, от което следва, че тези минимални стойности са пряко
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приложими и за България, но националният законодател при съобразяване с принципа
за реалния размер на разходите по дейността, за България и доходите на гражданите,
може да определи индивидуални размери в друг размер, равен или по-голям от
минималните. Българският законодател е длъжен освен с принципа по чл. 60 от
Конституцията, изискванията по чл. 27 от Регламент 882/2004 г. при определяне на
размера на таксите, събирани от НВМС, да се съобрази и с Директива 85/73/ЕИД и
Директива 96/43/ЕС, създаващи задължение за националния законодател да определя
тези такси при вземане предвид на точно определени елементи за изчисляване на
действителните разходи за дейността по смисъла на чл.111 от ЗВМД.
Върховният административен съд изрично отбелязва, че във финансовия анализ към
проекта не се съдържа информация, че тези изисквания са спазени. Липсват и
доказателства по делото, че вносителят на проекта при определяне на
индивидуалните стойности на таксите е съобразил посочените правила и
методология. В справката по чл. 59, ал. 1, т.3 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и неговата администрация също не се съдържа констатация за
съответствие на тарифата с европейското законодателство, а включва анализ на друг
вече влязъл в сила нормативен акт (ЗВМД). В същия вид е и допълнително
представената по искане на Дирекция "Координация по въпросите на ЕС и МФИ" на
МС таблица (според справка за отразяване на постъпилите становища при
междуведомственото съгласуване на проекта).
Съдът е разгледал и елементите, на които се базират таксите, като е посочил, че
според европейското законодателство таксите се определят така, че да не бъдат повисоки от разходите, направени от компетентните органи, на база:
-

направени разходи от компетентните органи за определен период от
време или точно определени суми;
трябва да се вземат предвид типът на въпросното контролирано
предприятие и свързаните с него рискови фактори;
интересите на предприятията с малки количества продукти, вложени в
производствения процес;
използваните традиционни методи на производство, преработка и
разпространение;
потребностите на предприятията, които се намират в райони, подложени
на особени географски ограничения.

Допустимо е отклонение от дефинираните и действащи в настоящия момент такси в
зависимост от определени фактори, например заплати и социално осигуряване на
служителите, административни разходи за извършване на инспектирането, обучение
и квалификация на служителите, при преценка от всяка страна членка.

Във връзка с чл.2а Закона за нормативните актове (отм.), сегашен чл.77 от
Административнопроцесуалния кодекс
Върховният административен съд, със свое решение № 1805 от 28.02.2005 г. по
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адм.д. № 5139/2004 г., 5-членен състав отхвърля жалба срещу Тарифа № 14
за
таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и от областните управители, като тук особено важно по отношение
на таксите е становището на Съда относно предварителната съгласувателна процедура
на нормативния акт, а именно:
Разпоредбата на чл. 2а ЗНА изисква уведомяване на лицата, за които възникват
задължния или ограничения по силата на нов нормативен акт преди неговото приемане.
Смисълът на тази разпоредба е да се прилага в случаите, когато новият нормативен акт
засяга ограничен и определяем кръг от правни субекти - в този случай проектът следва
да се доведе до знанието на представителните организации на тези правни субекти и да
им се даде срок за предложения и възражения. В случая нормативният акт се прилага
спрямо неограничен и неопределяем кръг лица - всички, желаещи да ползуват
съответната административна услуга на територията на Република България. Няма
такива представителни организации, които да обхващат всички засегнати от
нормативния акт, а не може да се изисква от Министерския съвет да съгласува
проектите за издаваните от него постановления с всички организации в Република
България.
С Решение № 3666 от 19.03.2009 г. на ВАС по адм.д.№ 13872/2008 г., 5-членен
състав на Съда прави ясно разграничение на таксите по Закона за държавните такси и
другите икономически плащания, които са основани на предоставяне на някаква услуги
от определени субекти в публичния сектор. Иначе казано, според определението в
чл.65 от Административнопроцесуалния кодекс общи са административните актове с
еднократно правно действие, с които се създават права или задължения или
непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на неопределен брой
лица. Постановление № 127/02.06.2007 г. на Министерския съвет е издадено въз основа
на законовата делегация от чл.9, ал.3, т.7 от Закона за висшето образование, който
предвижда, че Министерския съвет утвърждава ежегодно до 30.04. размера на таксите
за кандидатстване и за обучение на студенти и докторанти в държавните висши
училища. Това постановление правилно е преценено от първоинстанционния състав на
съда като общ ненормативен административен акт, тъй като макар да е адресирано
към неограничен брой правни субекти, то има еднократно действие по отношение на
всеки от тях, изразяващо се в еднократно заплащане на определената такса за
кандидатстване или годишна такса за обучение. Изводът за еднократност на
действието на акта не се променя от факта, че годишната такса за обучение от
студентите и докторантите се заплаща на равни вноски в началото на всеки семестър,
тъй като се касае за една годишна такса. Наред с това постановлението, чиито
текстове са оспорени пред съда, не създава правила за поведение, каквито следва да
съдържат подзаконовите нормативни актове, а създава задължение за определен
кръг правни субекти за плащане на такса, съответно за кандидатстване или за
обучение в държавните висши училища. Предвид това, правилна е преценката, че
постановлението, чиито текстове са оспорени, представлява общ административен акт
и при приемането му не са приложими изискванията на чл. 2а /отм., ДВ, бр. 46/2007 г./
от Закона за нормативните актове.
В Решение № 6270 от 19.06.2007 г. на ВАС по адм.д.№ 2089/2007 г., Съдът разглежда
някои от методиките за определяне на дължимата такса, а именно: приема за
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недоказани и аргументите за въвеждане на такси за дейности, които се извършват в
системата на самоконтрол от предприятията и са извън обхвата на държавния
ветеринарномедицински контрол. Основен е описаният вече в мотивите на съдебното
решение принцип за дължимост на такса само за извършване на конкретна дейност в
случая от НВМС по ЗВМД, поради което и адресатите на тарифата следва да заплащат
такси само при получаване на описаните в нея дейности, но не е налице законова
забрана за определянето им чрез заплащане на време. Според чл. 2 от Закона за
държавните такси те са прости и пропорционални, като пропорционалните такси се
определят върху цената на документа или услугата, а простите такси се определят въз
основа на необходимите материално-технически и административни разходи по
предоставяне на услугата. При определяне стойността на разходите е допустимо да
се използва за изчисляване размерът на таксата чрез показател време на престиране
на работна сила на служител и този подход не противоречи на Регламент 882/2004, в
който е използван аналогичен начин на определяне на такса (Глава IV на Приложение
V от Регламент 882/2004).
Във връзка с чл.9, ал.1 Закона за нормативните актове
Решение № 6762 от 20.06.2006 г. на Върховния административен съд по адм. д. №
8874/2004 г. макар и да касае такси, изрично посочени извън обхвата на Закона за
държавните такси, а именно: приложение към Митническата тарифа на Република
България, има фундаментално значение относно принципни въпроси по отношение на
таксите. Това се изразява в следното: Обжалваната разпоредба противоречи на
разпоредбата на чл.9, ал.1 от Закона за нормативните актове (ЗНА) - разпоредбите на
нормативните актове се формулират на общоупотребимия български език, защото
"препраща" към разпоредби, които не са формулирани на български език. Обжалваната
т. 3 на Допълнителните правила противоречи и на чл.46, ал.1 и чл.51, ал.1 от ЗНА,
защото щом не са публикувани на български език, разпоредбите не могат да се
прилагат според точния им смисъл и не могат да се тълкуват от органа, който ги е
издал.
Във връзка със Закона за държавните такси
Чрез Решение № 4004 от 4.04.2008 г. на Върховния административен съд по адм. д.
№ 12621/2007 г. за обявяване незаконосъобразност на § 3 от Постановление № 88 от
17.04.2007 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове,
с което са извършени изменения и допълнение на Тарифата за таксите, събирани от
Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, одобрена с Постановление №
299 от 1997 г. на Министерския съвет, се дават отговори относно немотивираносттта
на увеличението на държавните такси.
Съдът напомня, че Разпоредбата на чл.2, ал.1 от Закона за държавните такси определя
държавните такси на прости и пропорционални, като простите такси се определят въз
основа на необходимите материално-технически и административни разходи по
предоставяне на услугата, а пропорционалните такси се определят върху цената на
документа или услугата – ал.2 от от същия законов текст.
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Върховният административен съд отразява изрично в решението си, че разрешетелните
и регистрационните режими обаче имат различни характеристики. Двата вида режима
предполагат различни разходи на административния орган, като нормалното е при
разрешителния режим тези разходи да са по-големи. В същото време размерът на
дължимата държавна такса за издаване на разрешение за извършване на дейност като
брокер е била 100 лв., а дължимата държавна такса за вписване като брокер по
регистрационния режим е 1000 лв., или е налице десетократно увеличение. Във
финансовата обосновка на проекта на постановление не са изложени никакви мотиви
по какъв начин промяната на режима на вписване като брокер води до увеличение на
разходите на администрацията, което да обоснове увеличение на дължимата
държавна такса в десетократен размер.
Макар и по делото да не е прието за самостоятелно основание за отмяна (поради
“несъщественост”), трябва да се спомене, че съставът на Върховния административен
съд е обсъждал и още едно основание за нарушаване на закона и то е – неспазване на
изискването за анализ за въздействието на проекта, като съдът не го е приел за
основателно със следните аргументи: Последното оплакване в жалбата е за допуснато
нарушение на чл.59, ал.4 от Устройствения правилник на Министерския съвет. В тази
насока се твърди, че Приложение № 1 към последната разпоредба изисква финансовата
обосновка на проекта да съдържа анализ на въздействието на проекта на
постановлението върху целевите групи или сектори на икономиката, към които е
насочен проектът на нормативен акт. Направеното оплакване е неоснователно,
доколкото допуснатото нарушение не е от такова съществено значение, което да
обуславя отмяната на обжалваната разпоредба само на това основание.
В Решение № 4130 от 08.04.2008 година по адм.д.№ 2125/2008 година, Върховният
административен съд дава отговор на важни въпроси, свързани с начина на плащане
на държавните такси, който начин предопределя отчетността им и статута им на част
от един или друг бюджет: „...съгласно чл. 1, ал. 1 от Закона за държавните такси
(ЗДТ), същите постъпват в държавния бюджет, освен ако със закон не е предвидено
друго. В случая, за правилното решаване на казуса, ВАС счита, че следва да се
проследи нормативната база на страната ни в развитие и целите на това развитие. За
първи път с чл. 8 от Конституцията на Република България от 13.07.1991 г. беше
прогласено разделението на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна, като в
чл. 117, ал. 3 от Конституцията беше обявен самостоятелен бюджет на съдебната власт.
Тези норми намериха своето отражение в съответните Закони за държавния бюджет на
Република България (ЗДБРБ) от 1992 г. до сега. Със ЗДБРБ за 1992 г., за първи път се
обяви самостоятелен бюджет на съдебната власт, като в приходната му част бяха
предвидени приходи от съдебна дейност (чл. 4, ал. 1, т. І.1), т.е. от събирани държавни
такси. При наличието на единен държавен бюджет до 1991 г. вкл., управляван от
Министерския съвет беше безпредметно ограничаването на паричните потоци,
формирани от приходите на различните държавни и съдебни органи. Обособяването на
самостоятелен бюджет на съдебната власт обаче, в който изрично са включени
собствени приходи, изисква последните да бъдат отделени от общите приходи на
държавата. Това на практика може да стане само чрез постъпването им по сметки на
съответните органи на съдебната власт, които извършват съдебната дейност. Този
принцип беше приложен и в случаите, когато едно звено или орган от съдебната и/или
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изпълнителна власт има определен бюджет и отчита собствени приходи. Особено
необходим е той, когато определена с нормативен акт част от така формираните
приходи, се разходва за специални цели - обучение на личния състав, прилагане на
нови технологии, изграждане на материална база, материално стимулиране и други. В
тези случаи, когато е необходимо точното отчитане на постъпленията, заплащането на
ДТ не може да се извършва чрез държавни таксови марки, приходите от които, на
основание чл. 1, ал. 1 от ЗДТ постъпват в републиканския бюджет още в момента на
закупуването на марките от техните разпространители. Единственият начин,
позволяващ точното отчитане на приходите на цялата съдебна система и/или отделни
нейни органи, е таксите за извършваните от нея услуги да се заплащат по сметката на
органа, извършил услугата. В съответствие с гореизложените принципи ДТ, която
следва да се заплаща на всяка служба по вписванията (и на Агенцията по вписванията)
за извършени от тях услуги, не може да става чрез държавни таксови марки, а само по
сметка на съответния орган. В случая е налице основанието на чл. 1, ал. 1, в края, от
ЗДТ - със закон е определено, че таксата не следва да постъпва в държавния бюджет, а
по сметка на съответната служба. Последното е разпоредено и с чл. 43 от Закона за
регистър БУЛСТАТ. За да се изпълни там разпореденото и се направят отчисления в
размер 25 на сто от събраните по този закон такси, е необходимо да се знае какъв точно
размер такси са постъпили. Заплащането на последните с държавни таксови марки не
позволява воденето на такава отчетност, което налага събирането им от съответната СВ
само и единствено чрез постъпления по сметката й. Впрочем, в същата посока е и
нормата на чл. 17 от Тарифата за държавните такси, събирани от АВ: "Таксите по
раздели I, II и IIа постъпват по бюджета на Агенцията по вписванията". Таксите по ЗРБ
са именно тези по Раздел ІІ от цитираната тарифа. За да постъпят те по бюджета на
Агенцията по вписванията, трябва да са внесени в съответната нейна банкова сметка.
Такса, платена с държавни таксови марки постъпва в републиканския бюджет, а не
по сметка на агенцията.”
Със свое решение № 15 от 27.01.2009 година, Комисията за защита от
дискриминация, Трети специализиран постоянен заседателен състав, се произнася
по преписка № 111/2008 г. в диспозитивната част на решението по следния начин:
„ПРЕДЛАГА на Министерството на правосъдието и Министерския съвет на Република
България да инициират законодателни промени в Закона за държавните такси, Закона
за българското гражданство и актовете по прилагането им с оглед съобразяване на
размера на държавната такса, събирана от Министерството на правосъдието по молби
за придобиване или възстановяване на българско гражданство с доходите на социално
слаби граждани”.
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ЦЕЛИ НА ЗАКОНА
Още веднъж трябва изрично да се подчертае, че Законът за държавните такси няма ясно
дефинирана цел. Този нормативен акт е почти абсолютно изключение в българското
законодателство, където останалите нормативни актове (особено тези от законов
порядък) имат ясно дефинирани цели, и то още в първата или в една от първите си
основни норми (членове).
Поради горното, настоящият анализ трябва по парадоксален начин да подхожда на
базата на индуктивен метод (извеждане на общото от частното) с оглед на „издирване
на целта на Закона за държавните такси”. Затова, при внимателно вникване в нормите
на самия закон (частното) може да се изведе и общата му цел (общото).
Пречки обаче са налице и по отношение на дефиниране на специфичните и
оперативните цели на закона. По йерархична дефиниция на групирането на
специфични и оперативни цели, първите би трябвало да са с по-висока степен на
обобщеност, докато вторите би трябвало да са много конкретизирани. Но Законът за
държавните такси отново подхожда парадоксално – и при определянето, и при
освобождаването от държавни такси законодателният маниер е на изброяването, т.е. –
специфичните цели „се сливат” с оперативните. Това налага и при настоящия анализ да
се следва същия подход, с оглед на научната и експертна достоверност, обективност и
рационалност.
След горните уточнения, можем да опишем следните цели на Закона за държавните
такси по следния начин:
Обща цел:
•

Събиране на приходи от прости и пропорционални държавни такси в държавния
бюджет и въвеждане на пазарен принцип при определянето им

Специфични/оперативни цели:
•
•
•
•
•
•
•
•

Регламентиране на простите и на пропорционалните такси;
Регламентиране на институционалната рамка в областта на държавните такси;
Регламентиране на отговорността и контрола във връзка с държавните такси;
Определяне на правила за формиране на прости и на база за пропорционални такси;
Определяне на случаите и основанията за заплащане на държавни такси;
Определяне на случаите и основанията за освобождаване от заплащане на
държавни такси;
Регламентиране на реда и начина на заплащане на държавни такси;
Регламентиране на възможността за определяне на държавни такси в намален
размер.
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ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
За постигане на гореизброените цели Законът за държавните такси урежда следното:
•
Изброява по най-общ начин държавните органи и бюджетните организации,
които събират държавни такси. Прави впечатление, че органите на съдебната власт са
посочени директно, докато по отношение на другите са използвани общите изрази
„други държавни органи и бюджетни организации”. От това може да се направи извода,
че поне в първоначалния вариант на закона, българският законодател е приемал за
основни органи, които събират държавни такси именно органите на съдебната власт.
Може да се направи и друг извод – по всяко време в групата на „други” биха могли да
се включат определени държавни органи или бюджетни организации. Не на последно
място трябва да се отбележи, че „бюджетните организации” само по себе си се
определят на базата на критерий „взаимоотношение с бюджета” и по начало не би
трябвало да се считат за такива, които предоставят публични услуги само на това
основание. Това общо изброяване на органите и организациите, които администрират
държавни такси само по себе си представлява проблем с оглед на законоустановеността
на тези публични субекти и предвидимостта на задължението за заплащане на
държавна такса за предоставена от тях услуга. Законът не дефинира каква е същността
на държавните такси и това е категоричен законодателен пропуск. Този пропуск се
поправя от икономическата и правни теории, подкрепени със съдебната практика. По
този начин, и данъците, и държавните такси се разглеждат като парични плащания,
които се събират от публичните власти, в полза са на държавния бюджет, и служат за
покриване на държавни разходи, в това число и за издръжката на държавни органи и
бюджетни организации. Разликите между данъците и таксите обаче трябва да се
отчитат във всеки един момент: таксата е свързана с конкретна публична услуга, тя има
пряк възмезден характер (престационен), целта й е да възстанови поне част от
направените от публичния орган за услугата разходи, налице е доброволност за
заплащане на таксата, понеже инициативата да ползва или не услугата, да плати или не
е на лицето, което може да има полза от конкретната публична услуга. Таксите създават
справедливост при ползването на някои публични услуги, които не се търсят от всички,
а само от определени лица. Поради това, не е справедливо от данъците на всички да се
финансират услугите, предоставяни само на някои лица. Понастоящем, в повечето
общества таксите се приемат като по-справедливите плащания към фиска от данъците,
защото съдържат в себе си елементи на пазарния подход. Държавните институции също
ги приемат позитивно, понеже таксите се явяват една форма на собствени приходи.
Именно това налага внасянето им да става директно като собствени приходи на
органите и организациите, които извършват публичните услуги, т.е. – правят разходи за
тях. Собствените приходи сами по себе си (особено във времена на финансова и
икономическа криза) осигуряват сигурност и стабилност на институциите, защото те са
форма на самоиздръжка и самофинансиране. Във връзка с гореказаното, таксите
парадоксално отговарят по-пълно на първия принцип на данъчната политика – облагане
според ползата, която платецът получава срещу плащането си – Benefit Principle. Нещо
повече, таксите отговарят напълно и на втория принцип на данъчната политика –
Ability-to-Pay-Principle, понеже ползувателят на публичната услуга преценява дали да
плати и да ползва тази услуга, или преценява, че сумата по таксата не отговаря на
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получената услуга и доброволно се отказва от плащането, съответно – от ползването на
услугата;
•
Регламентира принципно начина за определянето на размерите на държавните
такси. Това става чрез тарифи, одобрени от Министерския съвет. Изрично трябва
отново да се напомни, че към момента по отношение на този инструмент на Закона за
държавните такси е налице съмнение за евентуално противоречие с действащата
Конституция (макар и инцидентно и не много категорично изказано): „Прогласеният
от Конституцията принцип за законоустановеност на събираните такси означава
определеност на дължимите действия или услуги по основание, вид, обем, обхват и
други индивидуализиращи дейността или услугата елементи, както и на
показателите, чрез които могат да се определят съответните конкретни размери на
дължимите държавни такси на законово ниво... Тази делегация противоречи на
нормата на чл. 2, ал. 2 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Конституцията.” в Решение № 10075 от 12 ноември 2002 година по адм.д.№ 67 от
2002 г. на Върховния административен съд. Какво се случва със законова
регламентация, за която само по пътя на инцидентния (косвения) съдебен контрол има
съмнение за евентуална противоконституционност, но не е отменена (все още!) от
законодателя и не е обявена от Конституционния съд за противоречаща на
Конституцията е въпрос от чисто правен догматичен характер, който обаче не може да
не бъде изрично обсъден тук, защото един (евентуално, макар и не обявен изрично)
противоконституционен законов инструмент дефинитивно може да породи само
негативно въздействие от всякакво естество – правно, социално-политическо и
икономическо;
•
Класифицира (групира) държавните такси по видове – прости и
пропорционални. Пропорционалните такси се определят върху цената на документа
или услугата. Когато цената не е указана, таксата се определя върху пазарната цена.
Простите такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и
административни разходи по предоставяне на услугата. Тук се възпроизвежда т.н. Cost
Recovery Principle (Принцип на възстановяване на разходите), който изисква разходите
(разноските) трябва да се базират на следните принципи: да не са сложни за
определяне; да са пропорционални; да са изискуеми само веднъж; да представят
стойност срещу парични средства; могат да включват приемливи непредвидими
разходи; да бъдат изчислени върху познати правила и процедури. По същността си този
принцип на пръв поглед изглежда, че е приложим само за простите такси, защото
предполага възстановяване на разходите. Това не е така, защото и при простите, и при
пропорционалните разходи целта не е пълно възстановяване на всички разходи по
предоставявне на публичната услуга, а само „приблизително пълно покриване на тези
разходи” или по друг начин казано – таксата не е точен еквивалент на извършената
публична услуга. Обяснението за това може да се търси във факта, че публичните
власти поначало са финансирани от бюджета, т.е. – плащане по отношение на повечето
им разходи вече е направено с бюджета за съответната година. Нещо повече, при
„пълно покриване на разходите” лесно може да се премине и към „над-покриването
им”, т.е. публичната институция лесно би се превърнала в „организация с цел печалба”,
което от политическа, социална, правна и икономическа гледна точка е повече от
недопустимо. Следва да се отбележи, че недостататък на този инструмент на закона
е непосочването на „смесените такси” – с елементи на прости и на пропорционални
такси, което вече отдавна се е наложило като гъвкав подход в практиката. Някои
теоретични
квалификации
определят
пропорционалните
такси
като
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„административни”, или „типични държавни такси”, понеже се заплащат за услуги от
чисто администртивен характер, а простите такси – като „потребителски”, защото имат
отношение към икономически или сходни на тях услуги и покриват направените за тези
услуги разходи. Други квалификации определят простите такси като „постоянни”,
понеже се събират винаги в един и същ абсолютен размер, независимо от изгодата или
интереса на платеца на таксата. От друга страна, пропорционалните такси са винаги
относими към изгодата или интереса, т.е., последните са база за определяне на таксата,
като обикновено върху нея се начислява някакво процентно отношение или дробна
част. Действително, не можем да очакваме от законодателя да направи и другата
важна квалификация (но това също е законодателен пропуск, тъй като законът не
може да има тайни (скрити, непрозрачни) цели) на държавните такси – на възмездни
(разходно-покривни) и ограничителни (ограничаващи прекомерното ползване на
публични блага или недобросъвестното търсене на съдействие от страна на публичните
власти на лични и имуществени права). За сметка на това, съдебната практика е
категорична по отношение на съществуването на ограничителните такси. Пример в
тази посока е цитираното по-горе Решение № 3 от 8 юли 2008 г. на Конституционния
съд на Република България по конст.дело № 3 от 2008, където съдът развива тезата,
че заплащането на такса се свързва не само с възмездяване на тази услуга, но и
мотивиране на гражданите и юридическите лица към добросъвестно упражняване на
процесуалните права, като завеждат искове, които са потенциално основателни, и се
предотврати увеличаване на броя на неоснователните съдебни спорове. Това доказва
съществуването на ограничителни такси, след като са посочени в влязъл в сила акт на
висш конституционноопределен държавен орган. Правната теория също застъпва тази
теза, като посочва като един от първите същински характеристики на таксите техния
характер на инструмент за допълнително разпределение на благата между
ползувателите на услугите, т.е. – на преразпределение на доходите между
ползувателите на услуги. Тук обаче вече изрично трябва да се има предвид и
Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември
2006 година относно услугите на вътрешния пазар, защото срокът за
транспорирането й от държавите-членки (в това число и България) е преди 28 декември
2009 година. В чл.44, ал.1 от директивата е отбелязано, че мерките, които трябва да се
въведат са „законови, подзаконови и административни разпоредби”. В преамбюла на
Директивата се споменава за „голям брой бариери, които възпират или забавят
развитието на услугите между държавите-членки...административни тежести, правна
несигурност...”. Прави се извод, че: „е важно да се създаде вътрешен пазар за услуги,
който да постига правилен баланс между откриване на пазара и запазване на
обществените интереси, социалните права и правата на потребителите”. Затова се
предлага следното: „Тази рамка е основана на селективен и динамичен подход,
състоящ се в премахването, като приоритетна задача, на бариерите, които могат да
бъдат премахнати бързо, а за другите в започването на процес на оценка,
консултации и всеобхватна хармонизация на специфични въпроси, което да направи
възможно прогресивната и координирана модернизация на националните регулаторни
системи на дейностите в сферата на услугите, което е жизнено важно с оглед
постигането на истински вътрешен пазар на услуги към 2010 г. Следва да се предвиди
комбинация от мерки, включващи целева хармонизация, административно
сътрудничество, осигуряване на правото да се предоставят услуги и поощряване на
развитието на кодекси на поведение по определени въпроси.” Все пак, трябва да се има
предвид, че директивата се отнася само за изисквания, които касаят достъпа до или
упражняването на дейност по предоставяне на услуга. Такива са неголяма част от
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изискванията за заплащане на такси по Закона за държавните такси, но така или иначе,
директива касае тази материя и Законът е длъжен да е в съответствие с нея към края
на настоящата година. Например, Директивата е пределно ясна: „Правилата, свързани
с административните процедури, следва да имат за цел не хармонизирането на
административните процедури, а премахването на тежки разрешителни режими,
процедури и формалности, които пречат на свободата на установяване и по този
начин на създаването на нови предприятия, предлагащи нови услуги”. Формалностите
по начина на заплащане на определена държавна такса по преумпция попадат в
хипотезата на горния текст на Директивата. В подкрепа на това, Директивата изисква
да се премахнат „разходите и възпиращия ефект...непропорционалните такси и
санкции”. Няма и съмнение, че Законът за държавните такси отдавна би трябвало да е
синхронизирал текстовете си с горните изисквания на Директивата. Доколкото
Директивата има особен изказ, във връзка с регулацията си тя използва израза
„Единични звена за контакт”, като има предвид „едно гише” – една точка, където могат
да се извършат всички административни формалности. Изискванията са: „Таксите,
които Единичните звена за контакт може да налагат, следва да са пропорционални
на разходите по процедурите и формалностите, с които се занимават. Това не
трябва да пречи на държавите-членки да възлагат на Единичните звена за контакт
събирането на други административни такси, като например таксите на надзорния
орган”. Директивата подхожда много адекватно към настоящите реалности, като
предлага: „Създаването, в едно разумно близко бъдеще, на електронни средства за
осъществяване на процедурите и формалностите, ще бъде жизнено важно за
административното опростяване в областта на дейностите по предоставяне на
услуги, ще облагодетелства доставчици, получатели и компетентни органи. С цел да
се изпълни това задължение, с оглед на целения резултат, може да се наложи
адаптиране на националното законодателство и други правила, приложими в
сферата на услугите. Това задължение не лишава държавите-членки от
възможността да предвиждат други начини за осъществяване на такива процедури и
формалности, като допълнение на електронните. Фактът, че трябва да има
възможност за осъществяване от разстояние на тези процедури и формалности
означава, по-специално, че държавите-членки следва да гарантират възможността
за тяхното презгранично осъществяване. По отношение на резултатите,
задължението не обхваща процедури и формалности, които по своята същност са
невъзможни за осъществяване от разстояние. В допълнение на това, задължението
не засяга законодателството на държавите-членки по отношение на използването на
езика.”Във връзка с горното, Законът за държавните такси има нужда от базова
промяна.Най-съществената норма на Директивата в контекста настоящата оценка е
чл.13, ал.2: „Процедурите и формалностите по издаване на разрешения не могат да
имат възпиращо действие и да усложняват или забавят ненужно предоставянето на
услугата. Те са лесно достъпни и всички разноски, които кандидатът заплаща във
връзка със своето участие са разумни и пропорционални на разходите, свързани с
процедурата по издаване на разрешение като не надхвърлят тези разходи.”От
разпоредбите на Закона за държавните такси, в процеса на изготвяне на настоящата
оценка не може да се направи положителен извод, че достъпостта и разумността на
разноските по заплащане на държавни такси са принципи, изрично залегнали в закона,
при съобразяване на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар;
•

Урежда начините за заплащането на държавните такси – с държавна таксова
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марка или в брой. Естествено, че заплащането в брой може да стане кеш, срещу
приходна квитанция, но може да бъде направено и чрез банков или друг превод
(пощенски, чрез Интернет, чрез друг електронни системи за плащане). Самото наличие
в закона на възможност за заплащане чрез държавна таксова марка прави закона не
много адекватен на финансовите, социалните и технологичните реалности, което
автоматично го квалифицира като остаряла правна уредба, съществуваща сама за
себе си и несъобразяваща се с действителността чрез създаване на затруднения за
гражданите и бизнеса, като ги принуждава в някои случаи да използват начини на
плащане, познати от далечното минало. Тук относимо е вече цитирато по-горе
Решение № 4130 от 08.04.2008 година по адм.д.№ 2125/2008 година, Върховният
административен съд;
•
Посочва момента на заплащането и доплащането на държавните такси. Това
може да стане в два момента – при предявяване на искането или при издаването на
документа. Доплащането става в 14-дневен срок от определянето на окончателната
цена;
•
Изброява случаите и основанията, при които се заплащат държавни такси. Това
става по пътя на изричното изброяване – от буква „а” до буква „п” на чл.4 от закона. По
принцип, изричното изброяване е неуместна законодателна техника, защото не дава
общи правила за поведение, а урежда конкретни случаи. Все пак, в изброяването има и
положителен елемент – лимитира основанията за заплащане на държавни такси, т.е.
ограничава възможността на администрацията чрез превратно тълкуване да въвежда
такси, непредвидени като основани в закона;
•
Регламентира освобождаването от държавни такси. Това също става чрез
изброяване. Основанията за освобождаване са предимно от социален характер, но има и
такива, които следват общите конситуционни права и свободи, както и международни
задължения, по които Република България е страна;
•
Посочва отговорностите за незаплащане изцяло или частично на държавни
такси. Отговорните за това лица могат да бъдат частни лица, както и длъжностни лица.
Отговорността се изразява в заплащането на дължимата такса, както и в глоба в троен
размер. От гледна точка на икономическата принуда, тази санкция е повече от
сериозна, за да възпре недобросъвестното неплащане на дължима такса;
•
Предвижда контрол по правилното определяне и събиране на държавни такси.
Контролът е на две нива – от самите ръководители на съответните държавни органи и
бюджетни организации, и след това – от органите на Агенцията за държавна финансова
инспекция. Тези органи извършват ревизии, а за констатираните нарушения изготвят
актове за установяване на административни нарушения, на базата на които
административнонаказващите органи могат да издадат наказателни постановления;
•
Урежда по законов начин изключенията на някои видове такси, изрично
изброени в специални закони или събирани от определени институции или лица от
общия режим на държавните такси. Таксите, събирани от митниците, банките, пощите
и други юридически лица, както такси, събирани по изрично изброени закони в §.2 от
Преходните разпоредби на Закона за държавните такси, се изключват от правното му
действие. Само по себе си това изключване от общия режим на таксите не може да
бъде обосновано с икономически, фискални или социални аргументи. Нещо повече,
изключенията от общия режим винаги поставят въпроса дали този режим постига
целите, към които се стреми. В този си вид, с изключенията в §.2 от своите ПР,
Законът за държавните такси очевидно показва безсилие и дотига до парадокса да
отрича сам себе си.
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ИНДИКАТОРИ
Индикатори за последващата оценка на въздействието на Закона за държавните такси

Ниво на
целите

Специфични/
Оперативни
цели

Цели

Регламентиране на простите и
на пропорционалните такси;
Регламентиране на
институционалната рамка в
областта на държавните такси;
Регламентиране на
отговорността и контрола във
връзка с държавните такси;
Определяне на правила за
формиране на прости и на база за
пропорционални такси;
Определяне на случаите и
основанията за заплащане на
държавни такси;
Определяне на случаите и

Вид на
индикатора

Характеристика на
индикатора

Индикатори за последваща оценка на
въздействието на Закона за държавните
такси

Индикатори за
вложени
ресурси

Осигуряват информация за
финансовите, материални,
човешки и други ресурси,
необходими за осъществяване
на съответната интервенция
(закон).

Брой на персонала;
Издръжка на персонала;
Капиталови разходи (материали,
консумативи, амортизация)

Индикатори за
създаден
продукт

Свързани с конкретния
документ или продукт,
администрацията предоставя
срещу заплащането на
държавната такса

Брой тарифи, по които се дължат
държавни такси;
Брой отговорни частни и длъжностни
лица, наказани за неплатени по тяхна вина или
платени в по-малък размер държавни такси;
Брой заявления за издаване на документи
за признаване на права и упражняване на
законни интереси, или за несъществуване на
публични задължения;
Брой заявления, молби или искови молби
за упражняване на права, свободи или законни
интереси, или за освобождаване от публични
или частни задължения;
Брой заявления за извършване на действия
или услуги от органи на държавна власт или
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Обща цел

основанията за освобождаване от
заплащане на държавни такси;
Регламентиране на общия ред и
начин на заплащане на държавни
такси;
Регламентиране на
възможността за определяне на
държавни такси в намален размер.
Събиране на приходи от прости
и пропорционални държавни такси
в държавния бюджет и въвеждане
на пазарен принцип при
определянето им

техните администрации.

Индикатори за
въздействие

Представят средносрочните и
дългосрочни последици
(въздействия) от
интервенцията за преки
адресати (целеви групи) и
“трети страни” (в т.ч.
непредвидени).

Размер на постъпленията от държавни
такси;
Съотношение на постъпленията от
държавни такси към данъчните приходи в
държавния бюджет;
Съотношение на постъпленията от
държавни такси към приходите в държавния
бюджет;
Размер на средствата, които държавата
покрива при дейностите, освободени от
заплащане на държавни такси.
Приходи от най-често търсените
публични услуги, за които се заплащат
държавни такси.
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АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Период на последващата оценка
Последващата оценка се отнася за периода на действие на Закона за държавните такси
през последните години: от 2005 до 2008. Този период e избран, тъй като от 2003
година се наблюдава увеличение на държавните такси по Закона за държавните такси
или са променени наименованията на тарифите или броя на предлаганите услуги, за
които се плаща държавна такса.
Недостатъчната статистическа и публична информация затруднява измеримостта на
индикаторите, които се използват в оценката на въздействието.
Индикаторът на вложени ресурси измерва стойността на вложения труд и капиталови
разходи на съответната държавна и публична институции, които предоставят услуги
съгласно Закона за държавните такси и другите закони, свързани с него.
В моментна общо 598 са структурите на изпълнителната власт на централно и
териториално ниво, от които 108 са администрации от централната власт. От тях 16 са
министерства; 24 са структури, функционално подчинени на Министерския съвет; 61 са
структурите към министри и 6 са държавните институции, създадени със закон, които
отчитат дейността си пред Народното събрание. Към Министерския съвет
функционират 12 държавни агенции, 3 държавни комисии и 9 административни
структури, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет. Към
министрите функционират 30 изпълнителни агенции, 2 държавни комисии и 29
административни структури, създадени със закон или с постановление на
Министерския съвет. Към момента на изследването държавни и публични институции
(в това число, между другото и музеи, държавни предприятия и областни управители),
които събират такси съгласно разпоредбите на Закона за държавните такси или други
специални закони са 433. В анализа са включени 27 централни административни
структури.
Според Закона могат да се разграничат прости и пропорционални такси, без да се
определя ефекта им за икономиката и за бизнеса (стимулиращ или възпиращ), т.е
характера на таксите не е определен с оглед на тяхното въздействие върху платците.
Прегледът на действащите тарифи показва, че в една тарифа могат да бъдат включени
прости, пропорционални и смесени държавни такси. Според Закона за държавните
такси, простите такси се определят въз основа на необходимите материално-технически
и административни разходи за предоставяне на услугата.
Оценка на индикатор за въздействието е направена за простите такси, тъй като при тях
е налице превес на разходно-ориентирания подход при определяне на таксите.
Правните основания за приемане на тарифите за отделните видове такси обикновено са
посочени в специални закони, като са налице и препратки към Закона за държавните
такси. Законовата делегация е общо формулирана.
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Индикатори за вложени ресурси
Индикатори за вложени ресурси в администрацията
Индикатори на вложени ресурси
Стойност
Индикатори

2005

2006

2007

2008

Брой
на 1299
персонала (433
институции)

1732

2165

2165

Издръжка
персонала

11223360

15328200

15588000

311760

311760

415680

415680

8578080

11535120

15743880

16003680

108

135

162

699840

1146960

1166400

Капиталови
разходи
Общо
издръжка

на 8266320

Брой персонал 108
(държавни
институции
27)
Издръжка
персонала

на 692064

Капиталови
разходи

1425600

1425600

1835460

2566080

Общо

2117664

2125440

2982420

3732480

Средни разходи
на
администрация
78432
за 1 година

78720

141480

162000

Средни разходи
на
администрация
за 1 ден
224,0914286

224,9142857

336,8571429

385,7142857
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Забележка: Броят на персонала нараства във връзка с увеличаване на създаденият в
териториалните структури звена за обслужване на едно гише. Разходите са
калкулирани за персонал, който е в служебни правоотношения и са в местна валута лева.
Средните разходи за 1 човекоден са над 200 лв. за месец (2000 г.), като тези разходи
растат за периода. Средните разходи за един човекочас е 54 лв. (2005) и 64 лв. (2008
г.). За 2008 г. административните разходи са нараснали приблизително с 2.5%, спрямо
2005 г., което съществено се отклонява от процентното повишаване на размера на
таксите за наблюдавания период.
В долуизброените индикатори динамиката е изразена във вложени ресурси (оценката за
вложени ресурси за документи и публични услуги се отнася за прости такси).
Стойността на разходите се изменят в резултат на:
- увеличение на трудовото или служебно възнаграждение на служителите;
-увеличаване на броя на служителите
административното обслужване;

в

администрацията,

работещи

в

- увеличаване на капиталовите разходи.
Нарастването на административните разходи е незначително, което не потвърждава
нагласата за аргументация на централните институции за промяна на таксите за някои
тарифи, например инфлация, повишаване на покупателната сила на населението.
Трудно може да се направи оценка по отношение на пропорционалните такси и
доколко определяните с тарифите такси съответстват на пазарната цена на документа,
който се издава от съответния държавен орган.
Индикатори на вложените ресурси в съдебната система
Индикатори на вложени ресурси
Стойност
Индикатори

2005

Брой
на 564
персонала (141
институции, с 4
служители)
Издръжка
персонала

2006

2007

2008

564

564

564

6816000

на
5452800

5793600

6134400

0
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Капиталови
разходи

7497600

7497600

11246400

11246400

Общо

12950400

13291200

17380800

18062400

Средни разходи
на година
91200

93600

122400

127200

Среден разход на
ден
за
администрацията 345,45455

354,5455

463,6364

481,818182

Средните разходите за административно обслужване в съдебната система нараства за
периода. Средните административни разходи за един човекочас са 49 лв. (2005) и
68лв. (2008), нарастването е около 3.5%. В практиката повишаването на таксите не се
основава единствено на административно-разходния подход, отчита се инфлацията,
интересите на заинтересовани лица, покупателната способност на населението. Липсата
на достатъчно яснота в закона и на единна методология за определяне на държавните
такси, прави таксите удобен за административните институции и органи инструмент за
мобилизиране на финансови ресурси в бюджета.

Индикатори за създаден продукт и за получен резултат
Поради липса на информация индикаторите за създаден продукт и за получен резултат
в рамките на Закона за държавните такси не могат да бъдат оценени.
За периода действат 91 тарифи във връзка с държавни такси.
Най-често търсените услуги и платени държавни такси са свързани с издаването на
документи и изявления от следния характер: за искови молби, за граждански искове, по
наказателни дела, по насрещни искове, по искове за бракоразводи, жалби, молби за
отмяна, молби за осиновяване, за регистрация на сдружения и фондации, по
наказателни дела от частен характер и за други услуги, давани от съдилищата; за
извършване на действия и услуги от държавни съдебни изпълнители и от службите по
вписванията; за извършване преводи на документи и книжа от чужд език на български
и обратно; за издаване и подмяна на документи за самоличност, за даване разни визи на
паспорти и корабни патенти, за издаване пасавани и разрешителни за пребиваване в
страната;за молбите и удостоверенията за придобиване и възстановяване на българско
гражданство, за разрешаване за придобиване на чуждо гражданство, както и молбите,
подавани до съвета по гражданството;за извършване на действия и издаване на
документи във връзка с пожарната и аварийната безопасност;за регистриране на лица,
които извършват сделки като обменно бюро, или на лица, осъществяващи дейности по
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занятие, свързани с добив, преработка и сделки с благородни метали и скъпоценни
камъни; за изпити за добиване право на управление на пътни превозни средства и за
регистриране на промени в ползуването от същите;за издаване на патенти за
изобретения и полезни модели, за издаване на сертификати за нови сортове растения и
породи животни, за регистрация, подновяване, прехвърляне и други на марки и
промишлен дизайн, за регистрация и други на географски означения и топологии на
интегрални схеми; за разглеждане и издаване на разрешения и за осъществяване на
действия по финансов контрол при отпечатването на ценни книжа, формуляри и бланки
под отчет; за участие в конкурси в държавни институции, за издаване на разрешения и
за преписи от документи в тези институции; за искания до държавни институции да
извършат действия и услуги и за издаване на документи и дубликати; за проверка и
маркиране на златни и сребърни изделия и за количествено определяне на злато и
сребро в изделия от благородни метали.

Индикатори за въздействие
Индикатори за икономическо въздействие
Индикатори на въздействие
Стойност
Индикатори

2005

2006

2007

2008

Размер
на
постъпленията
от
държавни
такси;(хил.лв)
791 010,7

676 973,7

712 781,7

828 800,0

Размер
на
данъчни
приходи(хил.лв) 9 828 593,0

11 652 142,6

13 920 625,9

16 124 800,0

Размер
на
неданъчни
приходи(хил.лв) 1 897 919,1

1 793 884,6

1 941 776,1

2 333 300,0

6,00

5.00

5.00

Съотношение на
постъпленията
от
държавни
такси
към
данъчните
приходи
в 8,4
държавния

44

За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в
държавната администрация съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз", по: ІІ.
обособена позиция: "Извършване на практически оценки на въздействието на законодателство и
политики”

бюджет;(%)
Съотношение на
постъпленията
от
държавни
такси
към
неданъчните
приходи
в
държавния
бюджет;(%)
42

38%

37%

36%

Съотношение на
постъпленията
от
държавни
такси
към
приходите
в
държавния
бюджет.
7%

5%

4%

4%

Постъпленията от такси в републиканския бюджет нарастват, но относителният им дял
към приходите в държавния бюджет леко намалява.
Постъпления от държавни такси в републиканския бюджет2
Години Планирани
2005

478
хил.лв.

2006

538,805хил.лв.

2007

483
хил.лв.

2008

598,0 мил.лв.

Изпълнение

739,3 791 010,7 хил.лв.

%
165,2%

676 973,7 хил..лв.

110,8%

471,2 712 781,7 хил.лв.

147,4%

828,8 мил.лв.

138,6%

Постъпленията от държавни такси в приходите на републиканския бюджет отбелязват
малко намаление. Стойността на събраните такси за периода е повече от планирано в
бюджета.

2

Ползвана е инфромация, която е публикувана в официалния сайт на Министерството на финансите.
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Постъпилите държавни такси в консолидирания бюджет зе както следва: за 2006
година - 713 718 861 лева, за 2007 година - 751 969 263, за 2008 година - 914 789 513
лева. Събраната сума от такси в консолидирания бюджет за 2008 година нараства с
21%.
Постъпленията в бюджета са от такси, определени с тарифи от Министерски съвет;
такси, събирани от съдебната система и от други държавни и бюджетни организации.
По показател постъпления от държавни такси, които са събрани в държавния бюджет
(Закон за държавния бюджет на Република България за съответната година) се
отбелязва ръст, както следва: за 2005 г. размера на таксите по план е 478739,3 хиляди
лева; за 2008 г. е 598 000 хиляди лева, темпът на нарастване е 24% , което показва
именно, че постъпленията в държавния бюджет съгласно Закона за държавния бюджет
на Република България растат.
Таблицата показва, че държавните такси са добър източник за допълнително
финансиране, затова сумата на събраните такси съществено изпреварва предвидената
такава по план.
Ръстът на събраните такси за 2006 г. е 12% - повече спрямо 2005 г. За 2007 г.
нарастването на събраните държавни такси е по-малко, с 0,9 % повече от 2005 г. . Позначителен ръст (24%) е регистриран за 2008 г. спрямо 2005 г.
Сумата от такси постъпва в бюджета, но се разпределя, както е планирано по
съответната тарифа: средно 25% за допълнително материално стимулиране на
служителите в съответните организации от публичния сектор. Това обяснява факта, че
постъпленията от такси към общите приходи на републиканския бюджет намаляват.
Министерство на правосъдието за периода 2005 година - 2008 година е събрало
държавни такси на стойност 2 588 717 лева по Тарифа № 1 към Закона за държавните
такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и
Министерството на правосъдието.
Таксите не са водещ фискален инструмент, но така действащия закон позволява в
тарифите да се регламентира сумата, която се разпределя от администрацията под
формата на допълнително материално стимулиране.
Затова държавните органи (министерства, държавни и изпълнителни агенции, комисии
и други са заинтересовани да увеличават таксите, независимо, че не отговарят на
реално вложените ресурси за административно обслужване). В общо 460
административни структури през 2007 г. са начислени допълнителни възнаграждения
на служителите, във вид на допълнително материално стимулиране - ДМС (83.3% от
администрациите, попълнили своите отчети, при 83.5% за 2006 г.),като 55 от тях
разпределят това допълнително възнаграждение поравно на всички служители. Делът
на администрациите, използващи този метод, нараства – от 10.3% през 2006 г. на 12.0%
през настоящата.
46

За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в
държавната администрация съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз", по: ІІ.
обособена позиция: "Извършване на практически оценки на въздействието на законодателство и
политики”

Социални въздействия
Социалните въздействия на Закона за държавните такси са свързани най-вече с Раздел
ІІ от закона, където е налице правната регламентация за освобождаване от държавни
такси на определени категории лица и организации, групирани по социални,
хуманитарни, административни или процесуални признаци, както и въз основа на
търсените от тях публични услуги. В този смисъл, всяко лице, дори и да не е български
гражданин, може да попадне под социалните въздействия на Закона за държавните
такси в горния смисъл. Хипотезите за това са следните: молбите, подавани до
Народното събрание, до Президента на републиката, до Министерския съвет;
документите и книжата по трудовата дейност на работниците и служителите по
законите за защита на труда и разпоредбите, издавани по тяхното приложение, както и
трудовите договори - индивидуални и колективни; ищците - работници и служители по искове за изработена заплата и надница, а така също и по други искове,
произтичащи от трудовите договори; ищците - членове на трудово-производителни
занаятчийски кооперации - по искове за възнаграждение за работа в същите
кооперации; ищците - по искове за възнаграждения, произтичащи от права на
изобретения; ищците - по искове за издръжка; регистрация на актове за раждане, смърт
и осиновяване и първоначалните свидетелства за регистрация на актове за гражданско
състояние; всички документи и книжа: по наказателни дела от общ характер; по дела за
издръжка; по дела за настойничество; по дела за установяване на произход; книжата и
документите по определяне и даване помощ на многодетни майки; по обществено
подпомагане; по социално-правна охрана на малолетни; по придобиване право на
пенсия; по учредяване, регистрация и други промени на кооперации; книжата и
документите във връзка с дейността на взаимоспомагателните каси; всички видове
молби, заявления, именници, свидетелства и удостоверения за образование и за
завършване на квалификационни курсове, както и каквито и да е други свидетелства,
удостоверения и дубликати от тях, които се издават от учебните и учебновъзпитателните заведения за получаване на основно и средно образование и от
Министерството на образованието и науката; чуждите граждани, приети по силата на
междудържавните договори и спогодби за участие в конкурси за обучение в
държавните висши и полувисши учебни заведения; инвалидите, бременните и майките
с деца до 6-годишна възраст, сираците в случаите на прехвърляне от едно учебно
заведение в друго, от една специалност или форма на обучение в друга по здравословни
причини, установени със заключение на медицинска комисия; Българският Червен
кръст; молбите за вписване на училищни настоятелства в регистъра на окръжния съд;
случаите, предвидени в международни договори, които са в сила за Република
България; страните по производствата по 14б от Закона за социално подпомагане.
Видно от горното, благоприятните социални въздействия на Закона за държавните
такси в часттта му относно освобождаване от държавни такси (изразяващи се в
получаването на публична услуга без заплащането й) биха могли да се проявят по
отношение на което и да е лице, намиращо се под юрисдикцията на Република
България (при действието на този закон) и търсещо публична услуга, при хипотезата на
критерии за освобождаване от заплащането й.
Екологични въздействия
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Законът за държавните такси е общ закон, касае приходната част на бюджета и
собствени средства на бюджетните институции и организации и поради тази причина
няма директно екологично въздействие. Такова би могло да се изследва при действието
на специален закон, при който е налице регулация във връзка с опазването на околната
среда и се предвиждат събирането на държавни такси от съответната публична
администрация, на която са възложени функции по управление, координация,
мониторинг или контрол във връзка с политики или мерки в екологичната сфера.

ИЗВОДИ
1. Законът няма изрично дефинирана цел, което не само затруднява последващата

оценка на въздействието (която по презупция се базира на целта на закона), но
влиза в директно противоречие с чл.28, ал.2, т.2 и чл.46, ал.1, предложение трето
от Закона за нормативните актове, които на етап планиране на законопроекта и
на етап тълкуване на нормативния акт следят за целта на закона, т.е. тази цел
трябва да е формулирана в самия закон, но извод относно целта на закона може
да се изведе от останалите му разпоредби;
2. Като цяло Законът за държавните такси е остарял и не съответства на
действащите в икономиката пазарни отношения;
3. Не е видима единна и прозрачна държавна политика, свързана с държавните
такси (освен маркираните в чл.2 от Закона за държавните такси основни
положения). Налице е нужда от нов закон, съобразен с икономическите, правни
и институционални реалности и обвързан с политика, свързана с прилагане на
таксите и постигането чрез тях на необходими икономически и социални
резултати за държавата, бизнеса и гражданите;
4. Не е определен начинът, по който се определят простите такси (разходноориентирани) – не са налице прозрачни критерии за това определяне или
методика от законов порядък. Същото важи и за пропорционалните такси. Ако
се приеме, че практиката е наложила лимитирани такси (с долна и горна граница),
това трябва изрично да бъде заложено като правна възможност в Закона за държавните
такси;

5. В Закона за държавните такси няма нормативна възможност за намаляване на
задълженията на определени лица от заплащане на държавни такси;
6. Налице е липса на изрична законова разпоредба, която позволява определяне в
намален размер на държавна такса – няма законови основания за това;
7. В Раздел ІІІ „Отговорности” има нужда от осъвременяване по отношение на
вида и процедурата на контрол (финансов или административен контрол;
понастоящем АДФИ не извършва ревизии; в Закона за АДФИ изрично са
записани правомощията на органите й; не са конкретизирани качествата на
„ръководители на служба”), отговорните лица, реализирането на отговорността
и т.н.;
8. Налице е нужда от осъвременяване на критериите и принципите за
освобождаване от държавни такси, съобразено с конституционните принципи за
основните права на гражданите;
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9. Архаизмът „държавна таксова марка”, която към момента съществува само в
работата на консулските служби, силно компроментира адекватноста на
законовата уредба;
10. Не е видно, че лицата, които дължат такси са максимално улеснени за
плащането, без да са принудени например да използват превод по банков или
друг безкасов път, защото няма запис в закона, от който да е видно
задължението на администрацията да приема плащане в сградата, където се
предоставя публичната услуга;
11. Налице е различно тълкуване, съответно – различна административна практика
по прилагането на чл.3, ал.1 – относно моментите на предявяването на искането,
съответно – на издаването на документа. При неточен или непълен набор от
първоначално подадени документи от заявителя има случаи при подаването на
изрядните документи да се иска заплащането на нова такса, на основание „ново
предявавене на искането”. За едно и също действие не би трябвало да се събира
държавна такса два пъти. Заплащането на държавната такса изрично трябва
да бъде обвързано само с действието, не с подаването на заявлението;
12. Специалните закони имат нужда от съгласуване със ЗДТ, който като общ закон
трябва да даде критериите, методологията, основанията, а специалните закони
трябва да посочват видовете такси и да дават правното основание за
одобряването на тарифите по тези различни видове такси;
13. Не са налице ясни правни основания за изключенията в §.2 от Преходните
разпоредби на ЗДТ, където от обхвата на закона са изключени таксите, които се
събират от някои държавни институции, търговски дружества, както и такива,
посочени изрично в изброените в разпоредбата закони;
14. Регулациите във връзка с държавните такси на законово ниво не определят
изцяло елементите на държавните такси, въз основа на които да може да се
определи по точен и конкретен начин размера на държавната такса;
15. Не се установяват вътрешни правила и методики (регулации на подзаконово
ниво в организациите, администриращи държавни такси), които да дават ясни
стандарти, критерии и правила за основанията, начините и размерите на
създаване, изменение и прекратяване на държавни такси. Това дава възможност
произволно да се налага принципа на „рестриктивните такси”;
16. Публичните институции, администиращи държавни такси са определени
поименно, без да е налице системност и свързаност между тях, което поражда
слаба институционална рамка в областта на държавните такси. Липсва
министерство или агенция, които да извършват цялостен контрол и мониторинг
върху дейностите, свързани с държавните такси. Това дава възможност за
„хаотичен подход” при въвеждането и администрирането им, чрез „свои
правила”, обикновено свързани с тенденции за повишаването на таксите.
Мотивът за това, макар и скрит, е основан на допълнителното материално
стимулиране, което институциите от публичния сектор са успели да извоюват на
законово и подзаконово ниво;
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17. Не е ясен и икономически аргументиран подходът за случаите, когато
държавните таксите са с икономическа цел, доколкото тяхното прилагане ще
има възпиращ или стимулиращ ефект за бизнеса в определени сектори от
икономиката. Няма изрични текстове, които да посочват, че съществуват или не
държавни такси, които са рестриктивни, и такива, които надвишават
себестойността на предоставената услуга. Тази законова празнота, но
практическо съществуване се потвържава и от съдебната практика;
18. Увеличението на общата тежест от такси в много случаи се дължи на
изключително голям брой нововъведени услуги, които в повечето случаи са
резултат от транспонирано законодателство на Европейския съюз. За съжаление,
обаче, се констатира и практиката на раздробяване на услугата и промяна на
наименованието й, което в някои случаи увеличава общата тежест от такси в
съответната тарифа. Следва да се припомни отново, че нововъведените услуги в
много случаи се получават от раздробяване на една услуга на отделните й части
и събиране на нови такси за всеки един елемент. Отделно от това, наличието на
голям относителен дял на нововъведените услуги в общото процентно
нарастване на тежестта от такси следва да се балансира с по-малка стойност на
размерите на таксите, за да не се увеличава неимоверно тежестта от такси в
отделния сектор;
19. Липсва методика за „разходен подход” (принцип на възстановяване на разходите
за съответната дейност);
20. Таксите се използват предимно за издръжка на съответния разпоредител с
бюджетни кредити, както и за разпределяне на ДМС на служителите, което
провокира непрекъснато увеличение на таксите;
21. Към настоящия момент не е видно и съобразяване на Закона за държавните
такси с Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12
декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар (например относно:
ясната и категорична забрана в закона на „разходите и възпиращия
ефект...непропорционалните такси и санкции” и др.), а същата трябва да бъде
транспонирана до края на 2009 година.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Да се разработи цялостна политика с правно-икономически и оперативни
аспекти, която да определя ясни параметри при използване на държавните такси
като фискален инструмент. Тази политика да кореспондира с правителствените
приоритети в отделните икономически сектори и с развитието на
икономическите процеси в национален и международен мащаб. Същата да
съответства на добрите управленски практики при вземане на решения за
утвърждаване на тарифи и определяне на такси, както и на процедурите за
наблюдение и контрол в европейските страни;
2. Да се приеме нов Закон за държавните такси, съобразен с действащото българско
законодателство, Общностното право и социално-икономическите реалности,
като се отчете нуждата от ясно определяне на начина на установяване на такси и
на размера им, чрез посочване на ясни и стриктни критерии при отчитането на
разходите за предоставянето на административните услуги, социалноикономическите условия, равнището на доходите и инфлационните процеси в
страната;
3. В новия Закон за държавните такси да се вземат предвид всички изводи и
предложения
по
проекта
"За
по-добро
обществено
управление:
институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната
администрация съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския
съюз", по: ІІ. обособена позиция: "Извършване на практически оценки на
въздействието на законодателство и политики”, като изрично се отрази
методиката, разработена по Обособена позиция І от същия проект;
4. В новия Закон за държавните такси изрично да се предвидят институции за
мониторинг (обществен контрол на определянето, администрирането,
събирането и разходването на приходи от държавни такси) . Удачно би било
тези институции да са във формата на съвет към ръководителите на съответните
ведомства – например – консултативен орган, с членове финансови
контрольори, главни счетоводители, вътрешни одититори, инспектори по чл.46
от Закона за администрацията, и представители на други институции на
публичната власт, както и представители на социалните партньори;
5. Да се уредят на законово ниво случаите, при които могат да се определят
смесени такси (прости такси с пропорционален елемент след определена база);
6. Да се формулира в новия закон единен и прозрачен подход на изразходване на
средствата, събрани от приходи от държавни такси;
7. В закона да се определи по общ нормативен начин събирането на приходи от
държавни такси от съответните администратори на публични услуги, като по
този начин се премахне възможност за съществуване на отделни правни уредби
в специалните закони или в Закона за държавния бюджет на Република България
за съответната година;
8. В новия Закон за държавните такси да се следва концепцията на източниците на
Общностното право относно допустимите отклонения от дефинираните и
действащи такси, в зависимост от определени фактори, например заплати и
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социално осигуряване на служителите, административни разходи за извършване
на инспектирането, обучение и квалификация на служителите, при преценка от
всяка страна членка, но тези отклонения да бъдат numerus clausus (изрично
изброени);
9. В новия Закон за държавните такси трябва да е налице изрична регламентация
на случаите, при които в специален закон могат да се въвеждат държавни такси,
както и на критериите, които трябва да са налице за това изключение от общия
режим на държавните такси;
10. Налице е необходимост от регламентиране на характеристиките на таксите и
разграничаването им от цените;
11. Нужна е регламентация и на принципа на безвъзмездното предлагане на
публични услуги, когато вече са направени данъчни плащания от страна на
ползувателя на услугата – държавна такса да не се дължи или да бъде намалена
съобразно вече извършените данъчни плащания;
12. Трябва да се даде законова дефиниция на видовете такси с оглед на
въздействието им: административни (разходно-ориентирани) и икономически
(стимулиращи и възпиращи).
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политики”
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Приложения 1а и 1б – страница първа и страница втора на Писмо изх.№ 03-00-379 от
26.05.2009 година на Министерството на финансите;
Приложение 1в – Писмо изх.№ 03-00-01 от 18.05.2009 г. на Министерство на правосъдието.
Приложение 2 - Доклад за изготвяне на Анализ на държавните такси, администрирани на
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министъра на държавната администрация и административната реформа;
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оценка на въздействието на Закона за държавните такси;
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Приложения 6а и 6б – Писма с неразделна част от тях – Консултационни документи;
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защита на потребителите;
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Приложение 8 – Писмо № 06.00-39/24.03.2009 г. по описа на Администрацията на
Министерския съвет, адресирано до главния секретар на Министерството на финансите;
Приложение 9 – Писмо № 02.11-32 от 27.04.2009 г. по описа на Администрацията на
Министерския съвет, адресирано до директора на Агенцията за държавна финансова
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Приложение 11 - Писмо № 02.11-32 от 27.04.2009 г. по описа на Администрацията на
Министерския съвет, адресирано до председателя на Висшия съдебен съвет.
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