„Политика за таксите в съответствие с обществените отношения –
условие за добро управление”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Проект
Закон за държавните такси

Глава първа
Общи положения
Раздел I
Приложно поле, цел и определение

Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с установяването,
определянето и събирането на държавни такси за извършване на дейности или услуги
или предоставянето на права от държавен орган.
(2) Не е държавна такса по смисъла на този закон плащане в полза на държавен
орган, когато съществува правна възможност дейността или услугата да се извършват
или правото да се предостави и от други лица на свободния пазар.
(3) Не се установява държавна такса, събирана от администратор - държавен
орган, ако за дейността, услугата или правото съществува друго публично задължение.
Чл. 2. Целта на закона е да осигури провеждането на единна държавна политика,
чрез регламентиране на основните принципи и правила за установяването на държавни
такси, за определянето на техния размер, както и на реда и начина за плащането им.
Чл. 3. (1) Държавната такса е парично задължение, установено със закон, чийто
размер се определя от Народното събрание или Министерския съвет.
(2) Държавната такса се установява за дейност, услуга или право, които могат да
бъдат извършени или предоставени от държавен орган.
(3) Държавната такса се установява за дейност, услуга или право, извършени или
предоставени по искане на гражданин или организация, които имат правен интерес от
това.
Раздел II
Принципи и функции
Чл. 4. Установяването на държавните такси и определянето на техните размери се
осъществява на основата на принципите на законност, разходоориентираност и добро
финансово управление.
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Чл. 5. Държавните такси се установяват и размерите им се определят при
условията и по реда на този закон.
Чл. 6. (1) Размерът на държавната такса не може да надвишава разходите за
извършването на дейността или услугата или предоставянето на правото, освен когато
таксата изпълнява определена политика.
(2) При определянето на размерите на държавните такси не се допуска кръстосано
субсидиране. Когато таксата не покрива пълния размер на разходите, разликата е за
сметка на държавния бюджет.
(3) Алинея 1 не се прилага за държавна такса за предоставяне на право на
ползване на природен ресурс – публична държавна собственост, но и в този случай
размерът на таксата се определя след извършването на оценка на въздействието.
Чл. 7. Размерът на държавната такса се определя пропорционално и прозрачно
при спазване на правилата за икономичност, ефективност и ефикасност на разходите,
които подлежат на възстановяване.
Чл. 8. (1) Определянето на размера на държавната такса се основава на нейната
функция.
(2) Основната функция на таксите е да бъдат възстановени разходите, които са
извършени от администратора.
Чл. 9. Държавната такса изпълнява стимулираща функция, когато се установява с
цел да се насърчи извършването на действия от страна на граждани или организации.
Чл. 10. Държавната такса изпълнява възпираща функция, когато се установява с
цел да се ограничи извършването на действия от страна на граждани или организации.
Чл. 11. Установяването на държавна такса, която изпълнява стимулираща или
възпираща функция, трябва да бъде подробно обосновано по реда на Глава Четвърта.

Глава Втора
Установяване на държавните такси
Раздел I
Субекти
Чл. 12. Администратор на държавна такса е държавен орган, който извършва
дейност или услуга или предоставя право.
Чл. 13. Платец на държавна такса е гражданин или организация, които на
основата на правен интерес са поискали извършване на дейност или услуга или
предоставяне на право от администратор.
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Раздел II
Основания за установяване на държавните такси и облекчения
Чл. 14. Държавна такса може да се установи за извършване на дейност или услуга
или за предоставяне на право от:
1. държавен орган за:
а) издаване на разрешение или лиценз;
б) извършване на контрол, експертиза или оценка;
в) издаване на документ, включително изображение, звукозапис и други;
г) обучение, квалификация, специалност или правоспособност;
д) признаване или упражняване на права на платеца на таксата;
е) водене на публичен регистър;
ж) предоставяне на информация;
з) други.
2. правораздавателен орган за:
а) разглеждане на дела;
б) удостоверяване на права;
в) изпълнителни действия;
г) извършване на експертиза или даване на консултация;
д) дейност, включваща заверка или издаване на преписи от документи;
е) други.
Чл. 15. (1) При установяването на държавни такси или при определянето на
техните размери могат да бъдат предвидени следните облекчения:
1. освобождаване от такса;
2. намаляване размера на такса.
(2) Облекчения могат да се предвиждат само във връзка с упражняването на
основни конституционни права от платци – физически лица.
Чл. 16. (1) Не се събират държавни такси за дейности, услуги или права,
извършени или предоставени от държавен орган на държавно учреждение.
(2) Освобождават се от държавни такси случаите, предвидени в международни
договори, които са ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила
за Република България.
Чл. 17. Подаването на документи по електронен път може да бъде основание за
намаляване размера на държавна такса.
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Глава Трета
Определяне на държавните такси
Раздел I
Размер на държавните такси

Чл. 18. (1) Държавните такси се определят в левове или във валута, когато се
събират в чужбина или от чуждестранни лица при преминаване на българската граница.
(2) Държавната такса се определя:
1. като конкретна сума;
2. като процент, който се прилага към основа;
3. като сбор от начините по т. 1 и т. 2.
(3) За таксите по т. 2 и 3 на предходната алинея се определя максимален размер,
който не може да надвишава разходите за извършване на дейността или услугата или
предоставяне на правото.
Чл. 19. Основата по чл. 18, ал. 2, т. 2 може да бъде определена в зависимост от
материален интерес, цена на материално благо или по друг подходящ начин.
Чл. 20. (1) Определянето на размера на държавна такса се основава на разходите
за извършването на дейността или услугата или предоставянето на правото и на
резултатите от извършената оценка на въздействието.
(2) Размерът на държавната такса може да бъде различен от разходите в
предвидените от закона случаи, като се определя въз основа на оценката на
въздействието.
Чл. 21. (1) В разходите по ал. 1 на предходния член се включват:
1. преки разходи;
2. непреки разходи.
(2) Разходът е пряк, когато е направен само и единствено за извършването на
дейността или услугата или за предоставянето на правото, включително за наблюдение
и/или контрол.
(3) Разходът е непряк, когато се отнася косвено към извършването на дейността
или услугата или предоставянето на правото. В този случай се включва само частта от
разхода, относима към извършването на дейността или услугата или предоставянето на
правото и при условие че дейността, услугата или правото не могат да се извършат или
предоставят без да е направен разходът.
(4) В разходите не се включват:
1. глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения;
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2. лихви по дължими вземания;
3. обезщетения на служителите по трудово и служебно правоотношение, дължими
при неговото прекратяване;
4. социални и представителни разходи.
Чл. 22. (1) Министерският съвет приема Методика за определяне на размера на
таксите на разходен принцип.
(2) Методиката по предходната алинея съдържа:
1. детайлно описание на видовете разходи;
2. реда и начина за изчисляване на разходите за извършване на дейността или
услугата или предоставяне на правото.
Чл. 23. (1) За определена група от едни и същи или сходни услуги може да се
определи еднакъв размер за държавни такси, независимо от това кой е техен
администратор.
(2) Размерите на таксите по предходната алинея се определят с Единна тарифа за
таксите за типови административни услуги, приета от Министерския съвет по
предложение на министъра на финансите.
(3) В тарифата по предходната алинея се включват такси за следните типови
услуги:
1. издаване на дубликат на документ;
2. издаване на копие на документ;
3. издаване на препис на документ;
4. заверка на документ.
(4) Определянето на размерите на таксите за типовите административни услуги
се извършва по реда и условията на Методиката за определяне на размера на таксите на
разходен принцип. При определянето на размерите на таксите, разходите за труд се
калкулират на база средна работна заплата за обществения сектор по данни на
Националния статистически институт за съответната година, а за непреки разходи се
приемат 20 на сто от определените преки разходи.
(5) Държавна такса за типова административна услуга може да бъде различна по
размер от определената с тарифата по ал. 2. В този случай размерът на таксата се
определя по общия ред на закона.
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Раздел II
Промяна на размера
Чл. 24. (1) Размерите на държавни такси могат да бъдат променени с коефициент,
определен със закона за държавния бюджет за съответната година съобразно
изменението в макроикономическите показатели.
(2) При промяна на размерите на такси по преходната алинея не се прилагат
Методиката за определяне на размера на таксите на разходен принцип и
Специализираната методика за оценка на въздействието от въвеждането или
актуализирането на таксите.
Чл. 25. (1) Размерът на държавна такса може да бъде променен при настъпило
изменение на разходите за извършване на дейността или услугата или предоставяне на
правото.
(2) Размерът на държавна такса може да бъде променен при промяна на
функцията й чрез извършване на нова оценка на въздействието.

Глава Четвърта
Оценка на въздействието
Чл. 26. (1) Проект на закон или на подзаконов нормативен акт, който съдържа
разпоредби за установяване на държавна такса, определяне или промяна на размера на
съществуваща такса, се предшества задължително от оценка на въздействието по реда на
Специализирана методика за оценка на въздействието от въвеждането или
актуализирането на таксите, приета от Министерския съвет.
(2) По реда на методиката по предходната алинея се изготвя оценка на
въздействието на таксата по отношение на:
1. финансовата тежест и другите преки и косвени ефекти върху платците или
върху трети лица;
2. годишния ефект върху държавния бюджет;
3. степента на постигане на целите на политиката, изпълнявана чрез функцията
на таксата.
(3) Целта на оценката на въздействието е да се определи размер, който е
обоснован с оглед на функцията на държавната такса.
(4) Оценката на въздействието се изготвя от съставителя на проекта по ал. 1.
Чл. 27. (1) Когато определената със закон функция на държавната такса е
възстановяване на разходите за извършване на дейността или услугата или
предоставяне на правото, размерът й съответства на разходите, освен ако оценката на
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въздействието не установи необходимост от определяне на по-нисък размер при
условията на чл. 15, ал. 2.
(2) Когато таксата има определена със закон функция, различна от
възстановяване на разходите, размерът й се определя на база на резултатите от
извършената оценка на въздействието, като се взема предвид и размерът на разходите,
определен по реда на методиката по чл. 22, ал. 1.
Глава Пета
Звено по таксите
Чл. 28. (1) Формирането на политиката за държавните такси се подпомага от
звено на специализираната администрация на Министерския съвет.
(2) Звеното по предходната алинея:
1. дава становища по изготвените оценки на въздействието;
2. осъществява мониторинг върху изпълнението на държавната политика в
областта на таксите;
3. организира и участва в обществени консултации и обсъждания със
заинтересованите лица по въпроси, свързани с държавната политика в областта на
таксите;
4. подпомага дейността по промяна на размерите на таксите по реда на чл. 24;
5. координира и подпомага дейностите по прилагането на нормативната уредба в
областта на таксите.
(3) За осъществяването на дейностите по предходната алинея администраторите
предоставят на звеното всяка поискана информация, свързана с дейността им в областта
на държавните такси.
Чл. 29. (1) Звеното по предходния член изготвя становища по оценките на
въздействието на държавните такси, когато съставител на проекта на нормативен акт за
установяване на такса или за определяне или промяна на размера й е Министерският
съвет или министър.
(2) Становището се изготвя в срок от 15 работни дни от получаването на оценката
на въздействието.
(3) Оценката на въздействието и становището се публикуват на интернет
страницата на съставителя на проекта на нормативен акт.
(4) Оценката на въздействието и становището са част от мотивите на проекта на
закон или от доклада на вносителя на проект на подзаконов нормативен акт в
Министерския съвет.
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Глава Шеста
Събиране на държавни такси
Чл. 30. Държавните такси се събират от администраторите с изключение на
таксите в чужбина, които се събират от задграничните представителства на Република
България.
Чл. 31. (1) Плащането на държавни такси може да се извършва:
1. изцяло:
а) при подаване на искането от платеца;
б) до изтичането на определен срок след извършването на дейността или услугата
или предоставянето на правото от администратора;
2. на части.
Чл. 32. (1) Когато в едно искане са включени няколко дейности, услуги или права,
такса се дължи поотделно за всяко едно от тях.
(2) Когато таксата се плаща периодично или до изтичането на определен срок
след извършването на дейността или услугата или предоставянето на правото и
междувременно настъпи правоприемство по отношение на платеца, таксата се дължи от
правоприемника.
(3) Когато периодична такса е платена авансово и изцяло, правоприемникът не
дължи такса.
Чл. 33. (1) Държавните такси се плащат в брой, безкасово или чрез държавни
таксови марки.
(2) Администраторът трябва да осигури възможност за плащане в брой.
(3) Държавните такси могат да се плащат чрез държавни таксови марки само ако
това е изрично предвидено в нормативен акт.
Чл. 34. (1) Държавните такси, събирани от администратори – органи на
изпълнителната власт, чийто приходи и разходи са включени в държавния бюджет,
постъпват в централизирана бюджетна сметка.
(2) Такси могат да постъпват по сметка на администратора, когато със закон е
установено, че издръжката му се осигурява от тях.
(3) Министърът на финансите организира създаването на сметката.
Чл. 35. (1) Администраторите, които са бюджетни организации, публикуват на
своите интернет страници ежегодно отчети за приходите от такси като част от
годишните финансови отчети, за които се прилага чл. 170 от Закона за публичните
финанси.
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(2) Отчетът за средствата, постъпващи в сметката по предходния член, се
публикува на интернет страницата на Министерството на финансите.
Чл. 36. Принудителното изпълнение в полза на администратор се извършва по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Глава Седма
Връщане на държавни такси
Чл. 37. (1) Когато администраторът не извърши дейността или услугата или не
предостави правото, държавната такса се връща. Това не се отнася за случаите, когато е
прекратено съдебно производство.
(2) Когато администраторът не извърши дейността или услугата или не
предостави правото и платецът не е поискал връщане на таксата, при повторно
направено искане за същата дейност, услуга или право такса не се дължи.
(3) Алинея 1 и 2 не се прилагат, когато дейността или услугата не е извършена или
правото не е предоставено поради нередовности в искането на платеца, които не са
отстранени в срок.
Чл. 38. (1) Връща се държавна такса, която е платена в размер, по-голям от
определения със закон или тарифа, или за дейност, услуга или право, за които не е
направено искане.
(2) Не се дължи такса при направено искане за дейност, услуга или право, за които
се дължи такса в размер на недължимо платената, когато платецът не е поискал връщане
по реда на предходната алинея.
Чл. 39. (1) Таксите се връщат по искане на платеца или на негов правоприемник в
срок до 30 дни от подаване на искането.
(2) Такси се връщат в брой или безкасово, съобразно посоченото в искането.
(3) Разходите по банковия превод са за сметка на наредителя.
Чл. 40. (1) Когато искането е подадено за няколко дейности, услуги или права или
за по-голям обем на дейност, услуга или право и впоследствие платецът се откаже от
някои от тях или намали обема им, такса не се връща.
(2) Когато след подаване на искането платецът добави нови дейности, услуги или
права или увеличи обема им, такса се довнася.
Чл. 41. Когато администраторът не извърши дейността или услугата или не
предостави правото изцяло или в определения срок, но правните последици са като при
мълчалив отказ или мълчаливо съгласие, такса не се връща.
Чл. 42. Отказът на администратор да върне таксата, може да се обжалва по реда на
Административно-процесуалния кодекс.
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Глава Осма
Административно-наказателни разпоредби
Чл. 43. За неплатени такси или платени в по-малък от дължимия размер,
виновните длъжностни лица на администратор – държавен орган, се наказват с глоба в
размер от 100 до 1000 лв.
Чл. 44. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от
оправомощени длъжностни лица на администратор - държавен орган.
(2) Наказателните постановление се издават от ръководителя на държавния
орган.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
Чл. 45. (1) За маловажни случаи на административни нарушения по чл. 43 могат
да бъдат налагани глоби в размер от 10 до 50 лв.
(2) За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на
контролния орган и на нарушителя, описание на нарушението, нарушените разпоредби и
размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е
съгласен да плати глобата.
(3) На нарушителя се дава препис, за да плати доброволно глобата.
(4) Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за
нарушението се съставя акт за установяване на административно нарушение.
(5) Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от
датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се
предава за събиране.

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Организации” са юридически лица и неперсонифицирани дружества, които се
приравняват на юридически лица.
2. „Кръстосано субсидиране” е комбинация от такси, едни от които имат размер
по-нисък от разходите за услугите, свързани с тях, а другите – по-висок, като сумарният
нетен ефект от таксите на комбинацията е възстановяване на разходите за всичките
услуги.
3. „Чуждестранни лица” са лицата по § 1, т. 1 от Закона за насърчаване на
инвестициите.
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4. „Социални и представителни разходи” са разходите, които се облагат с данъци
по реда на глава Четвърта от Закона за корпоративното подоходно облагане.
5. „Бюджетна организация” е организация по смисъла на § 1, т. 5 от
Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Законът за държавните такси (обн. ДВ. бр. 104 от 1951 г., изм. и доп., бр. 89 от
1959 г., бр. 21 от 1960 г., бр. 53 от 1973 г., бр. 87 от 1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 21 от 1990
г., бр. 55 от 1991 г., бр. 100 от 1992 г., бр. 69 и 87 от 1995 г., бр. 37, 100 и 104 от 1996 г., бр.
82, 86 и 133 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 97 от 2000 г., бр. 62, 63 и 90 от 2002 г., бр. 84 и
86 от 2003 г., бр. 24, 36 и 37 от 2004 г., бр. 43 от 2005 г., бр. 18, 33 и 43 от 2008 г., бр. 74 и
82 от 2009 г., бр. 55 и 99 от 2011 г. и бр. 68 от 2013 г.) се отменя.
§ 3. (1) Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на отменения
Закон за държавните такси, се прилагат доколкото не противоречат на този закон.
(2) Нормите на подзаконовите нормативни актове, които противоречат на този
закон, продължават своето действие в 3-месечен срок от влизането му в сила.
§ 4. (1) Член 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност се отменя.
(2) Методиката по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност продължава своето
действие до приемането на Методиката за определяне на размера на таксите на разходен
принцип.
§ 5. В § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за българските
лични документи се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Не се събират такси за документите за самоличност по чл. 26, ал. 3 и чл. 30, ал.
2 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.”
§ 6. В т. 5 на чл. 7 от Закона за Българския червен кръст думите „при военно
положение и по време на бедствие” се заличават.
§ 7. В Закона за закрила на детето се създава нов чл. 43а:
„Освобождаване от такси
Чл. 43б. Не се събират такси за социално-правна защита на малолетни.”
§ 8. В Закона за народната просвета се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 46б:
а) досегашният текст става ал. 1.
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б) създава се ал. 2:
„(2) Не се събират такси за вписване на училищните настоятелства в регистъра на
окръжния съд.”
2. В § 6а от Допълнителните разпоредби:
а) досегашният текст става ал. 1.
б) създава се ал. 2:
„(2) Не се събират такси за документи и удостоверения за завършен етап на
училищно обучение, степен на образование и професионална квалификация в Република
България.”
§ 9. В чл. 61 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели се
създава ал. 5:
„(5) Не се събират такси по искове за възнаграждения по предходната алинея.”
§ 10. Този закон влиза в сила от ...
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