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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 4
за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните
работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на
Министерския съвет от 1998 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация (УПМСНА), внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет (ПМС) за допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с
Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. (Обн., ДВ, бр. 27 от 1998 г.: изм. бр.
9, 33 и 78 от 1999 г., бр. 43, 65 и 86 от 2000 г., бр. 27, 106 и 108 от 2001 г., бр. 24, 34, 39, 106 и
111 от 2003 г., бр. 15, 24, 32 и 36 от 2004 г., бр. 52 от 2006 г., бр. 16, 21, 26, 32 и 75 от 2007 г.,
бр. 81 от 2008 г., бр. 27 от 2009 г., бр. 18 и 75 от 2010 г., бр. 2, 7, 51 и 77 от 2011 г., бр. 27 и
103 от 2012 г., бр. 38 от 2013 г., бр. 50 и 74 от 2014 г., бр. 6, 29 и 57 от 2015 г., бр. 66 от 2016
г., бр. 24 от 2017 г., бр. 39, 49 и 75 от 2018 г., бр. 86 и 110 от 2020 г.) (Тарифа № 4).
Предлаганите промени в Тарифа № 4 произтичат от допълнения на Закона за
българските лични документи (ЗБЛД), обнародвани в бр. 21 от 2021 г. на Държавен вестник.
С допълнението на чл. 51 от ЗБЛД се въвежда ускорена услуга за издаване на
свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС). Предвидено е този вид
услуга да може да бъде заявявана само в случаите на подмяна на СУМПС поради изтичане
на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на

водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на
дубликат, когато заявлението е подадено в звено „Пътна полиция“ при Столичната дирекция
на вътрешните работи или областна дирекция на Министерството на вътрешните работи.
При заявена ускорена услуга, СУМПС се издава в срок до три работни дни от приемането на
заявлението.
В основната разпоредба на чл. 37 от Тарифа № 4 е регламентирано, че за издаване на
СУМПС се събират такси в размери: 25 лв. - за СУМПС на лице до 58-годишна възраст; 11
лв. - за СУМПС на лице до 70-годишна възраст; 3 лв. - за СУМПС на лице с трайно намалена
работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто. Изрично е уредено, че
лицата, навършили 70-годишна възраст се освобождават от заплащане на такса за издаване
на СУМПС. С чл. 37а от Тарифа № 4 се предвижда, за бързо издаване на СУМПС да се
заплаща такса с увеличение два пъти, когато услугата по искане на лицето се извършва в
срок до 10 дни.
За изпълнение на разпоредбата на чл. 51, ал. 8 от ЗБЛД, с проекта на ПМС се предлага
в Тарифа № 4 да се създаде нов чл. 37б, съгласно който при заявена ускорена услуга за
издаване на СУМПС таксата се заплаща с увеличение три пъти, когато услугата по искане на
лицето се извършва в срок до 3 работни дни.
При определяне размера на таксата за административната услуга не е приложена
Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност и разходването им, приета с Постановление № 1 на Министерския съвет
от 2012 г. (Обн., ДВ, бр. 4 от 2012 г.). Размерът на таксата за ускорена услуга за издаване на
СУМПС е определен след анализ на извършените разходи за предоставянето на услугата и
при съобразяване с размера на таксите по чл. 37 и чл. 37а от Тарифа № 4, като се отчита
организацията на работния и технологичния процес за извършването на услугата. Новата
ускорена услуга за издаване на СУМПС не е задължителна. Както и услугата по чл. 35, ал. 2
от Тарифа № 4 - за експресно издаване на лична карта, на паспорт и на временен паспорт,
ускорената услуга за издаване на СУМПС отразява желанието на гражданите за издаване на
български лични документи във възможно най-кратки срокове.
Проектът на ПМС не води до въздействие върху държавния бюджет, за което е
приложена финансова обосновка съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от
УПМСНА, одобрена от министъра на финансите.
Документите относно проекта на ПМС са съгласувани по реда на чл. 32, ал. 1 от
УПМСНА, като становищата на министрите са отразени в справка.
С проекта на ПМС не се предвижда въвеждане на европейско законодателство,
поради което не е изготвяна таблица за съответствие с европейското законодателство.
В изпълнение на изискванията на чл. 26 от ЗНА, проектът на ПМС, проектът на
доклад от заместник министър-председателя по обществен ред и сигурност и министър на
вътрешните работи до Министерския съвет, формуляр за частична предварителна оценка на
въздействието и становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ бяха
публикувани на Портала за обществени консултации на Министерски съвет и на интернет
страницата на Министерство на вътрешните работи, за срок от 30 дни. Постъпилите в 30дневния срок за обществени консултации по документите относно проекта на ПМС бележки
и предложения са отразени в справка, която е публикувана на посочените интернет страници.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация,
П Р Е Д Л А Г А М:
Министерският съвет да разгледа и приеме проекта на Постановление на
Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата
на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с
Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ И
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:
Бойко Рашков

