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От Михаил Миков - министър на вътрешните работи
ОТНОСНО: проект на Постановление за изменение и 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 ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 26, ал. 1 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане от
Министерския съвет проект на Постановление за изменение и 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.
Проектът предвижда актуализирането размера на някои от
предвидените в Тарифа № 4 такси, които се събират в системата на
Министерството на вътрешните работи, отпадането на разпоредби, както и
прецизирането на някои от тях.
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Актуализирането на размера на таксите в проекта се основава на два
основни аспекта - икономически и социален.
Икономическият аспект е свързан с необходимостта от определяне на
таксите, с оглед осигуряване на необходимите средства за надеждно и
ефективно функциониране на системата на МВР.
Социалният аспект е свързан с отчитане на инфлационните процеси за
периода септември 2007 - септември 2008 г., с увеличението на работната
заплата и с нарасналата покупателна способност на населението.
Предлаганите промени са съобразени с извършените изменения в
Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) (ДВ, бр. 69/2008 г.),
като са актуализирани разпоредбите в Тарифа № 4 съобразно новите
функции и наименования на структурите на МВР.
Изменението на ал. 8 от чл. 31 от Тарифа № 4 е свързано с новия чл.
167г, т. 6 от ЗМВР (ДВ, бр. 69/2008 г.), съгласно който органите на Главна
дирекция “Пожарна безопасност и спасяване” извършват проверка на
строителните продукти за съответствие с изискванията на нормативните
актове и техническите спецификации за пожарна безопасност на строежите
по удостоверителни документи. Таксата за тази услуга ще бъде 250 лв.
С приемането на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”
(ДВ, бр. 109/2007 г.) регистрацията на произвеждани или внасяни
радиосъоръжения и/или крайни електронни съобщителни устройства в
публичен регистър по реда на чл. 274-276 от Закона за електроните
съобщения вече се осъществява от ДАНС, поради което Раздел XI “Такси по
Закона за електронните съобщения” от Тарифа № 4 следва да бъде отменен.
В чл. 45а е направено прецизиране относно обстоятелствата, за които
се издава удостоверение на гражданите на Европейския съюз. Свързано е с
подобряване административното обслужване на тези лица във връзка с
издаването на удостоверителни документи, представяни пред държавни
органи и други институции.
Проектът предвижда и промяна в размера на някои от съществуващите
до сега такси. Промените са продиктувани от увеличеният обем от
документи, проверявани при предоставянето на услуги, от увеличените цени
на офис консумативите - хартия, тонер, картон и др. Размерът на таксите е
определен в съответствие с чл. 2, ал. 2 от Закона за държавните такси на
базата на необходимите материално-технически и административни разходи
по предоставяне на услугата.
Документите относно проекта на Постановление на Министерския
съвет са съгласувани по реда на Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация, като получените становища са отразени
съгласно приложената справка.
Предвид изложеното и на основание чл. 13, ал. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
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П Р Е Д Л А Г А М:
Министерският съвет да разгледа и приеме проекта на
Постановление за изменение и 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.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2. Съгласувателни становища;
3. Справка за отразяване на становищата;
4. Финансова обосновка;
5. Проект на съобщение за средствата за масово
осведомяване.
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