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ДОКЛАД
от
ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ,
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА
ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на
Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по
метрология, приета с Постановление №95 на Министерския съвет от
2013 г. (Обн. ДВ., бр. 40 от 2013 г., изм. и доп., бр.85 от 2017 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 от Министерския съвет
проект на Постановление за допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от
Българския институт по метрология.
С публикуване и влизане в сила на измененията и допълненията в Наредба №
Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на
продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им
и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, се
въведоха нови функции на Българския институт по метрология /БИМ/, свързани с
издаване на разрешение на лицата, получили разрешение за техническо обслужване
и ремонт на фискални устройства (ФУ) и интегрирани автоматизирани системи за
управление на търговската дейност (ИАСУТД), първоначални проверки на
електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и последващи проверки на ЕСФП.
В действащата Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт
по метрология /Тарифата/, не са предвидени такси за нововменените на БИМ
административни услуги.
С настоящото предложение за допълнение на Тарифата, се цели
привеждането й в съответствие с Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и
отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти,
изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които
извършват продажби чрез електронен магазин и регламентиране събирането на
прости такси за предоставяне на административните услуги, свързани с:
•
Издаване на разрешение на лицата, получили разрешение за
техническо обслужване и ремонт на фискални устройства (ФУ) и интегрирани
автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД);
•
Първоначални проверки на електронни системи с фискална памет
(ЕСФП) ;
•
Последващи проверки на ЕСФП.

С предложения проект на ПМС се въвеждат такси за услугите, които са
вменени на БИМ с промените в Наредба Н-18/2006 г., както следва:
В таблицата на член 14, алинея 1 от Тарифата се правят следнитe допълнения:
добавя се шифър Т1700141 – Първоначална проверка на електронна
система с фискална памет (ЕСФП) - 120лв.;
добавя се шифър Т1700142 – Последваща проверка на електронна
система с фискална памет (ЕСФП) - 100лв.;
добавя се шифър Т1700210 - Издаване на разрешение на лица за
техническо обслужване и ремонт на фискални устройства и интегрирани
автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ФУ/ИАСУТД) - 100
лв.
При определяне размера на таксите са спазени изискванията на 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 (ПМС №1/5.01. 2012 г.).
С приемането на акта се очаква да се преодолее несъответствието на чл.14,
ал.1, Раздел III от Тарифа за таксите, които се събират от Български институт по
метрология с разпоредби на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и
отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти,
изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които
извършват продажби чрез електронен магазин.
Ясната регламентация в Тарифата на таксите, дължащи се за новите услуги,
ще даде възможност на заинтересованите страни да планират и оптимизират
разходите си.
С ПМС № 287/11.12.2018 г. е приет нов Устройствен правилник на БИМ (ДВ
бр.104/14.12.2018 г.), в който са разписани правомощията и задълженията на
института, произтичащи от изменението и допълнението на Наредба № Н-18/2006 г.
За неговото приемане министърът на финансите одобри финансова обосновка по
Приложение 2.2. към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от УПМСНА, тъй като средствата,
разчетени за финансиране на изпълняването на описаните по-горе допълнителни
функции на БИМ по Наредба Н-18/2006 г. бяха предвидени по бюджета на
Министерство на икономиката, респективно по бюджета на БИМ, в хода на
бюджетната процедура за 2019 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2020 г. и
2021 г. В хода на тази бюджетна процедура е предвидено и увеличение на приходите
на Министерство на икономиката, респективно на Българския институт по
метрология, дължащо се на очакваните приходи, които ще бъда получени след
влизане в сила на настоящия проект на акт.
В този смисъл настоящият проект на акт не оказва въздействие върху
държавния бюджет, за неговото прилагане не са необходими допълнителни
разходи/трансфери/други плащания от държавния бюджет и затова пакетът от
документи е придружен от финансова обосновка по Приложение № 2.2. към чл.35,
ал.1, т.4, буква „б“ от Устройствени правилник на Министерски съвет и неговата
администрация.
Проектът не съдържа разпоредби, въвеждащи в българското законодателство
норми на правото на Европейския съюз, поради което не е изготвена справка за
съответствие с европейското право по чл.35, ал.2, т.5 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.
Съгласно чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове проектът на акт,
докладът с мотивите, частичната предварителна оценка на въздействието и
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становището на дирекция „Модернизация на администрацията", МС са публикувани
на Портала за обществени консултации - www.strategy.bg, както и на страницата на
Министерство на икономиката и Български институт по метрология за срок от 30
дни.
Предложеният проект е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като направените
целесъобразни бележки са отразени.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от УПМСНА, предлагам
на Министерския съвет да приеме предложения проект на ПМС за допълнение на
Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология.
Приложения:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2. Финансова обосновка;
3. Частична предварителна оценка на въздействието;
4. Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване;
5. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията", МС;
6. Справка за отразяване на постъпилите становища от съгласувателната
процедура.
С уважение,

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

3

