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Проект! 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Д О К Л А Д 

от Иван Демерджиев – министър на правосъдието 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с 

Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2005 г.; изм. 

и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 65 от 2008 г., бр. 39 и 77 от 2009 г., бр. 104 от 2011 г., бр. 27 

от 2013 г., бр. 13 и 106 от 2014 г., бр. 99 от 2017 г. и бр. 110 от 2020 г.) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на 

Министерския съвет за изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от 

Агенцията по вписванията (Тарифата), приета с Постановление № 243 на Министерския 

съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 65 от 2008 

г., бр. 39 и 77 от 2009 г., бр. 104 от 2011 г., бр. 27 от 2013 г., бр. 13 и 106 от 2014 г., бр. 99 

от 2017 г. и бр. 110 от 2020 г.) 

1. Причини, които налагат приемането на подзаконовия нормативен акт. 

Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ 

(ЗИД на ЗРБ), обн., ДВ, бр. 8 от 2016 г., се изгради регистър БУЛСТАТ като единна 

централизирана, публично достъпна и безплатна база данни, съдържаща подлежащите 

на вписване обстоятелства за всички регистрирани субекти, с изключение на субектите, 

регистрирани в специалния регистър по чл. 2, ал. 2 от ЗРБ. 

В тази връзка отпаднаха изискванията за издаване на идентификационни карти на 

регистрираните лица, тъй като информацията за тях е публична и безплатно достъпна 

чрез интернет страницата на регистъра. 
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С оглед Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 

лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 

95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), 

със Закона за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ (обн., ДВ, бр. 94 

от 2020 г.) се извършиха промени, касаещи отпадането на издаването на карта за 

удостоверяване на кода на субектите на специалния регистър БУЛСТАТ и замяната ѝ с 

удостоверение за последно вписани обстоятелства. 

Предвид извършените промени в ЗРБ, както и на основание на законовата 

делегация на чл. 9, ал. 8 от Закона за регистър БУЛСТАТ, е необходимо Тарифата да 

бъде приведена в съответствие с тези промени. 

2. Цели, които се поставят с извършваните промени. 

Основната цел за извършване на промени в подзаконовия нормативен акт е 

привеждането му в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за 

регистър БУЛСТАТ, обн., ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г. и Закона за 

изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, обн., ДВ, бр. 94 от 2020 г., в 

сила от 04.01.2022 г. 

Основните промени, които се предлагат, са следните: 

Във връзка с извършените промени със Закона за изменение и допълнение на 

Закона за регистър БУЛСТАТ (обн. ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.),  с които 

картите за идентификация отпадат, тъй като информацията в регистър БУЛСТАТ е 

публична в частта ѝ, въведена от представените документи, както и с изменението на чл. 

5 ал. 4 от Закона за регистър БУЛСТАТ (в сила от 04.01.2022 г.), с което отпада 

издаването на карти за идентификация и от специален регистър БУЛСТАТ, с настоящия 

проект се предлага изменение на разпоредбите на чл. 8, ал. 2 и на чл. 10, като съответно 

в чл. 8, ал. 2 думите „и на карта за идентификация“ се заменят със „за субектите по 

чл. 2, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ“, а в чл. 10 думите „които не налагат 

издаването на нова карта за идентификация“ се заличават.   

С цитираните по-горе законови промени отпада и основанието да се събират такси 

за вписване на промени в обстоятелствата, които налагат издаването на нова карта за 

идентификация и за издаване на оригинал, копие или дубликат на карта за 

идентификация, поради което се предлага отмяната на чл. 9 и чл. 11 от Тарифата. 
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Съгласно чл. 36 ал. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ удостоверението съдържа 

извлечение от регистър БУЛСТАТ за вписаните обстоятелства. Нормативната уредба не 

указва дали да се издава кратка информация (съгласно Приложение 1 към действащата 

Тарифа) и пълна информация (съгласно Приложение 2 към действащата Тарифа). В тази 

връзка е промяната на чл. 13, с която се предвижда една такса за издаване на 

удостоверение за актуалното състояние на субект от регистър БУЛСТАТ в размер на 5 

лв. за първа страница и 2 лв. за всяка следваща страница, както и отмяната на 

Приложение № 1 към чл. 13, т. 1,  Приложение № 2 към чл. 13, т. 2 и Приложение № 3 

към чл. 13, т. 3. 

В чл. 16 ал. 2, предвиждаща минимален предплатен лимит за използване на 

услугите по електронен път, се отменя, тъй като отпада необходимостта от заплащането 

на такси за предоставяне на справки по електронен път от информационната система на 

регистър БУЛСТАТ, поради публичността на регистъра в съответствие с разпоредбата 

на чл. 8 ал. 1 ЗРБ. 

В параграф единствен от заключителната разпоредба на Тарифата  думите „чл. 10, 

ал. 1, т. 4“ се заменят с „чл. 9, ал. 8“, а думите „Закона за търговския регистър“ се заменят 

със „Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска 

цел“.  

Актуализацията се налага поради изменение на наименованието на Закона за 

търговския регистър на „Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите 

лица с нестопанска цел“ (ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г.) и изменение на правното 

основание, извършено със Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър 

БУЛСТАТ (ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г.). 

3. Финансови и други средства. 

Предложеният проект на акт няма да доведе до въздействие върху държавния 

бюджет и се придружава от финансова обосновка, съгласно приложение № 2.2 на чл. 35, 

ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация. 

4. Очаквани резултати от прилагането. 

С приемане на промените ще се постигнат следните резултати: 
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 Приемането на измененията в Тарифата ще доведе до намаляване на  

административната и финансовата тежест върху субектите на специален регистър 

БУЛСТАТ – намаляване на таксата за вписване на промени в обстоятелствата за лицата, 

вписани в регистър БУЛСТАТ и специален регистър БУЛСТАТ. Таксата за вписване на 

промени става 10 лв. за всички субекти, което е намаление спрямо определените такси в 

чл. 9, ал. 1 на сега действащата уредба. 

 Измененията ще доведат до отпадане на такси за услуги, които на практика не 

се ползват от субектите на регистър БУЛСТАТ или от лицата, извършващи справки за 

наличието или липсата на вписано обстоятелство. 

 При нова регистрация или промяна на обстоятелствата ще се издава 

удостоверение, генерирано автоматично от системата, което е включено в таксата по чл. 

8, ал. 2 без издаването на карта. 

 Ще се постигне финансова икономия за Агенцията по вписванията, тъй като 

ще се премахне разходът за закупуването на карти за идентификация и поддръжката на 

оборудване за печатането им.  

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз. 

Проектът на акт не съдържа разпоредби, въвеждащи актове на Европейския съюз, 

поради което не е приложена таблица за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

По проекта са проведени обществени консултации по реда на чл. 26 от Закона 

за нормативните актове. Същият е публикуван на интернет страницата на 

Министерството на правосъдието и на Портала за обществени консултации с обявен срок 

на обсъждане 14 дни.  

Провеждането на обществени консултации на проекта на Постановление за 

изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията по 

реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове ще има за цел да събере предложения от 

засегнатите страни, свързани с вида и размера на предвидените такси за ползване на 

услуги от регистър БУЛСТАТ. Предвид че административната и финансовата тежест за 

потребителите на услугите на регистър БУЛСТАТ се намалява посредством отпадането 

и уеднаквяването на дължими държавни такси,  срокът за обществените консултации е в 

рамките на 14 дни от публикуването на проекта на постановление на интернет 
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страницата на Министерството на правосъдието и на Портала за обществени 

консултации.  

Допълнителен аргумент за определянето на по-кратък срок е готовността на 

информационната система на регистър БУЛСТАТ и необходимостта от внедряване в нея 

на актуализираните размери на дължимите държавни такси, с оглед влизането в сила от 

4 януари 2021 г. на Закона за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ 

(обн., ДВ, бр. 94 от 2020 г.) съгласно § 11 от заключителни разпоредби на същия. 

Проектът не съдържа разпоредби, свързани с въвеждане на регулаторни режими.  

На основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация проектът на постановление е изпратен за съгласуване, като 

получените становища са разгледани и отразени в приложената справка. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

С оглед изложеното по-горе и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 

Министерският съвет да разгледа и приеме приложения проект на Постановление за 

изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. 

 

ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ 

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО 

 

 


