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Агенцията по вписванията, приета с Постановление на МС № 243 от 2005
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 и допълнение на
Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.
Към момента регистърната реформа е стартирала на законово ниво с
приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел /ЗИД на ЗЮЛНЦ/, (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.),
предвиждащ изменения и в Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел /ЗТРЮЛНЦ/, в сила от 01.01.2018 г.,
както и на подзаконово ниво с приемане на промените в Наредба № 1 от 2007
г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 77 и 78 от 2017 г.), които
промени също е предвидено да влязат в сила от 01.01.2018 г. За да завърши
процесът по уреждане на всички аспекти на регистърната реформа за
юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), е необходимо подзаконовата
рамка да бъде допълнена със съответни промени в Тарифата за таксите,
събирани от Агенцията по вписванията.
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Регистърната реформа, започнала с приемането на ЗИД на ЗЮЛНЦ,
предвижда регистрацията на ЮЛНЦ да се извади като охранително
производство от съдилищата.
Предвижда се регистърното производство да се включи в Единния
регистрационен център на юридическите лица, изграждан като основна част
при изпълнението на Стратегията за електронно правителство, одобрен с
решение на Министерския съвет на 11 март 2004 г. и Стратегията за развитие
на електронно управление в Република България 2014-2020 г. в областта на
правосъдието, приета с Решение № 531 на Министерския съвет от 21.07.2014
г., изпълнявана от Агенцията по вписванията. Предвидените услуги в тази
връзка, които ще се предоставят от Агенцията по вписванията на ЮЛНЦ, са
обвързани със заплащане на такси от страна на ползващите ги лица.
В действащото към момента законодателство не са регламентирани
такси за новата категория правни субекти, които ще ползват услугите на
Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията съгласно посочените погоре нормативни актове.
Съгласно промените в ЗИД на ЗЮЛНЦ се предвижда обединяване на две
основни регистрационни процедури (съдебните процедури по регистрация на
ЮЛНЦ и вписване на обстоятелства от окръжните съдилища по седалище на
ЮЛНЦ, от една страна, и административните процедури по регистрация в
регистър БУЛСТАТ за получаване на Единен идентификационен код и
обявяване на промени в него - от друга), в единна процедура. По отношение
на ЮЛНЦ в обществена полза регистърната реформа предвижда обединяване
на три процедури в една: към горепосочените две се добавя и един
допълнителен административен режим - този в Централния регистър на
ЮЛНЦ в обществена полза към Министерството на правосъдието. На
следващо място измененията в ЗИД на ЗЮЛНЦ предвиждат ново задължение
за обявяване на финансови отчети от ЮЛНЦ в частна полза в Агенцията по
вписванията. Чрез реформата ще се осигури и възможност за подаване на
документи по електронен път и ползване на услуги, свързани с регистрация и
вписване на промени по статута на ЮЛНЦ, което е свързано с намаляване на
административните разходи и времето, необходими за обработка на подадени
документи.
Предвид изложеното по – горе се налага приемане на изменения и
допълнения в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по
вписванията, с които да се уредят размерите на таксите за услугите, които ще
се предоставят на ЮЛНЦ от страна на Агенцията по вписванията.
Понастоящем Тарифата не предвижда такси за посочените услуги, което би
възпрепятствало предоставянето от страна на Агенцията по вписванията на
предвидените нови услуги от датата на влизане в сила на ЗИД на ЗЮЛНЦ
/01.01.2018 г./
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Съгласно предлаганите промени Агенцията по вписванията ще събира
такси за регистрация на юридическите лица с нестопанска цел – сдружения и
фондации, за вписването на клоновете им на територията на страната, за
ликвидацията им и за вписване на промени по откритите в регистъра партиди
на ЮЛНЦ, както и за регистрация на клон на чуждестранно юридическо лице
с нестопанска цел, съответно – за вписване на промени по партидата му.
Предвижда се също така такса да се събира и при преобразуване на
юридическите лица с нестопанска цел.
Една от основните цели на промените на ЗЮЛНЦ е намаляването на
административната тежест за ЮЛНЦ, свързвана с изискванията за
регистрацията им. Понастоящем те се регистрират първоначално в Регистъра
на ЮЛНЦ към съответно компетентния окръжен съд по седалището им, за
което събираните от съдилищата такси съгласно съответните тарифа и
вътрешни правила на съдилищата са, както следва:
- 50 лв. за първоначална регистрация;
- 60 лв. за издаване на удостоверение за уникалност на наименованието
при първоначалната регистрация на ЮЛНЦ;
50 лв. за вписване на промени и обявяване на актове;
5 лв. за издаване на удостоверение за актуално състояние.
След провеждането на реформата ЮЛНЦ ще могат да подават заявления
на хартиен носител във всички служби по регистрация на Агенцията по
вписванията, независимо от обстоятелството къде е тяхното седалище, като ще
бъде създадена и възможността заявленията за вписване да се подават и
посредством интернет. Предлаганата регламентация на размера на държавните
такси, които ще се събират от Агенцията по вписванията в този случай, при
съобразяване с изискванията на разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ е,
както следва:
За първоначална регистрация:
o
50 лв. за разглеждане на заявление, подадено на хартиен носител,
съгласно разпоредбата на чл. 16а, ал. 1, т. 10 и 11 от проекта;
o
25 лв. за разглеждане на заявление, подадено по електронен път,
съгласно разпоредбата на чл. 16а, ал. 2, т. 10 и 11 от проекта;
За вписване на промени:
o
30 лв. за разглеждане на заявление, подадено на хартиен носител,
съгласно разпоредбата на чл. 16а, ал. 3 от проекта;
o
15 лв. за разглеждане на заявление, подадено по електронен път,
съгласно разпоредбата на чл. 16а, ал. 4 от проекта;
За обявяване на актове:
o
40 лв. за разглеждане на заявление, подадено на хартиен носител,
съгласно разпоредбата на чл. 16б, ал. 1 от проекта;
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o
20 лв. за разглеждане на заявление, подадено по електронен път,
съгласно разпоредбата на чл. 16б, ал. 2 от проекта;
Запазването на наименование на ЮЛНЦ е услуга, която се
предлага като опционална, т. е. незадължителна, като таксите за разглеждане
на съответното заявление са, както следва:
o
40 лв. за разглеждане на заявление, подадено на хартиен носител,
съгласно разпоредбата на чл. 16в, ал. 1 от проекта;
o
20 лв. за разглеждане на заявление, подадено по електронен път,
съгласно разпоредбата на чл. 16в, ал. 2 от проекта;
За издаване на удостоверения и преписи от документи ще се
събира такса, както следва:
o
5 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница,
когато се издава на хартиен носител, съгласно чл. 16г, ал. 1 от Тарифата;
o
2,50 лв. за първа страница и по 1,50 лв. за всяка следваща страница,
когато се издава по електронен път, съгласно чл. 16г, ал. 2 от Тарифата.
- Предвид възможностите на електронната информационна система на
регистъра и предвиденото задължение за Агенцията да предоставя
специализирани услуги за автоматизиран достъп до търговския регистър и до
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел са регламентирани и
таксите за това, съгласно разпоредбата на чл. 16е от проекта.
С оглед анализа на определените в проекта и изчерпателно посочени по
– горе такси, които ще се събират за регистрацията на ЮЛНЦ, от гледна точка
на тяхната разходоориентираност следва да се посочи следното:
I.

Прогнозни приходи от държавни такси:

1. Очакваните приходи от новорегистрирани юридически лица с
нестопанска цел са разчетени при около 1800 броя подадени заявления
годишно, при приемане на установената тенденция за съотношението на
подадените заявления (50 % - по електронен път и 50 % - на хартиен носител)
и при държавна такса, посочена в чл. 16а, ал. 1 т. 10 и 11 и чл. 16а, ал. 2, т. 10
и 11 от проекта (база 50 лв. и 25 лв.). Приходите възлизат в годишен план на
67 500 лв. (по данни от електронната информационна система на регистър
БУЛСТАТ за периода 01.05.2016 - 30.04.2017 г. новорегистрираните
сдружения, фондации и клонове на чуждестранни ЮЛНЦ са 1668, с което при
действащата понастоящем такса за вписване в регистър БУЛСТАТ в размер на
35 лв. ще се намалят приходите в следващите години от регистър БУЛСТАТ с
58 380 лв.).
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2. За броя заявления за вписване на промени относно ЮЛНЦ в
регистъра допускането е за постъпване на около 3 000 заявления годишно, при
запазване на същото съотношение за подадените заявления по електронен път
и на хартия (база 30 лв. и 15 лв. съгласно предвидените промени в Тарифата) общо 67 500 лв. (по данни от електронната информационна система на
регистър БУЛСТАТ за периода 01.05.2016 – 30.04.2017 г. вписването на
промени, вкл. заличаване по партидите на сдружения, фондации и клонове на
чуждестранни ЮЛНЦ са 2414 броя, което представлява 24 140 лв. намаление
на приходите от държавни такси в следващите години от регистър БУЛСТАТ
при действащата понастоящем такса в размер на 10 лв.).
3. За обявяване на актове по партидите на ЮЛНЦ (вкл. обявяване на
годишни финансови отчети и годишни доклади за дейността) очакваните
заявления в първата година са около 10 000, като при запазване на същото
съотношение за подадените заявления по електронен път и на хартия (база 40
лв. и 20 лв. съгласно предвидените промени в Тарифата), приходите от
държавни такси ще са около 300 000 лв.
4. За запазването на наименование на ЮЛНЦ - услугата е
опционална, т. е. незадължителна, като се предполага, че около 25% от
новоучредяващите се ЮЛНЦ ще се възползват от нея, като приходите от тези
държавни такси ще са около 13 500 лв. годишно.
5. За издаване на удостоверения и преписи от документи съгласно
предложената такса очакването е да се събират годишно около 10 000 лв. В
този случай (при издаването на документи от ТРРЮЛНЦ) следва да се има
предвид и приложението на разпоредбата на чл. 23, ал. 6 от ЗТРРЮЛНЦ.
На база изложените по - горе анализи очакваните постъпления от
държавни такси, които ще се събират от Агенцията по вписванията при
съобразяване с изискванията на разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ,
за първата година ще бъдат в размер на 458 500 лв., като в т.ч. не е включено
намалението на постъпленията от държавни такси по реда на регистър
БУЛСТАТ, отново подробно описани по-горе, в размер на 82 520 лв. годишно,
което по съществото е и част от целта на регистърната реформа. В настоящия
анализ не се включват услугите, за които съответният закон предвижда да
бъдат безплатни – вписванията относно народните читалища (съгласно ЗНЧ) и
пререгистрацията на ЮЛНЦ (ЗЮЛНЦ).
На последно място при планирането на приходите от държавни такси,
събирани от Агенция по вписванията за следващите години, следва да се
обърне внимание, че с напредване на процеса на пререгистрация ще бъде
необходимо все по голям брой задължени лица да публикуват годишните си
финансови отчети, респективно да вписват промени по партидите си, поради
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което се очаква в края на тригодишния период от дейността на регистъра
приходите да достигнат размера на разходите, които са посочени подробно по
- долу.
II. Прогнозни разходи на Агенцията по вписванията, необходими за
предоставяне на услугите по реда на ЗЮЛНЦ:
1. За целия процес по предоставяне на услугите по реда на ЗЮЛНЦ с
измененията на Устройствения правилник на Агенцията по вписванията (обн.,
ДВ. бр. 7 от 2017 г.) са предвидени 14 длъжностни лица по регистрация /ДЛР/
и 4 лица – деловодители /главни специалисти/.
Разходите за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на
работодателя за едногодишен период са в размер на 531 290 лв.
2. Другите преки разходи, необходими за дейността, са в размер на 14
000 лв. годишно.
3. Непреките разходи, необходими за дейността на Агенцията за
обслужване на дейностите по реда на ЗЮЛНЦ за една година, въз основа на
извършен анализ при сега действащи цени на стоки, услуги, външни услуги,
разходи за обучение, електро и топлоенергия др., са в размер на около 45 000
лв.
Общите разходи за дейността за една година се прогнозират в размер на
около 590 290 лв.
Първоначалните разходи за осигуряване на практическото започване на
реформата в регистрацията на ЮЛНЦ ще се поемат от бюджета на Агенцията
по вписванията и/или чрез финансиране по Европейски програми и не са
калкулирани в изчислението на разходоориентирания размер на държавните
такси.
На база на изготвения по-горе анализ, за правилното изчисление на
разходоориентирания размер на държавните такси, свързано с намаляване на
административната тежест върху гражданите и бизнеса, съотношението за
2018 г. между събраните приходи от държавни такси и разходи, необходими за
изпълнение на задълженията, възложени на Агенцията по вписванията по реда
на ЗЮЛНЦ, се предвижда да бъде, както следва:
1.
2.

Разходи - 590 290 лв.
Приходи – 458 500 лв.

Както се посочи по – горе, през следващите години, с напредване на
процеса на пререгистрация, все по - голям брой лица ще бъдат задължени да
публикуват годишните си финансови отчети, съответно да вписват промени по
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партидите си, поради което се очаква в края на тригодишния период от
дейността на регистъра приходите да достигнат размера на разходите.
III. Обосновка на конкретните размери на таксите, които ще се
събират от ЮЛНЦ:
При определяне на конкретните размери на държавните такси са спазени
изискванията на Методиката за определяне на разходоориентиран размер на
таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране
и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им,
приета с Постановление на МС № 1 от 2012 г. /обн., ДВ, бр. 4 от 2012 г., в сила
от 01.01.2013 г./
Като база при калкулиране на себестойността на услугите са взети
предвид извършените разходи през 2016 г. от Агенцията по вписванията,
касаещи дейността на дирекция „Длъжностни лица по регистрация“ и
службите по регистрация по предоставяне на услуги по реда на Закона за
търговския регистър /ЗТР/.
Изчислени са поотделно в частта на преките разходи групите служители,
които участват в процеса по предоставяне на услугите, а именно – ДЛР по ЗТР,
служители по регистрацията (деловодители) и припадащата се част от
логистиката, извършвана от общата администрация, вкл. ръководен персонал
и респективно техните часови ставки, реализирани като разходи в 2016 г.:
Преки разходи /в частта за възнаграждения/:
Усреднената часова ставка за всяка група служители, изброени по - горе,
е изчислена на база заплати и осигуровки на действително заетите през 2016 г.
по групи:
1.
Длъжностни лица по регистрация:
Разходи за заплати и възнаграждения - 2 945 412 лв.
Задължителни осигурителни вноски - 457 128 лв.
Брой заети длъжностни лица през 2016 г. - 89 лица
Брой работни дни през 2016 г. - 252
Часова ставка – 16,42 лв.
Предвидено увеличение със 7% съгласно Протокол на Висшия съдебен
съвет от 2017 г. за увеличение на възнагражденията на съдии, прокурори и
следователи – тъй като заплатите на длъжностните лица по регистрация се
определят по реда на специални закони - чл. 20, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ във връзка
с чл. 357, ал. 9 от Закона за съдебната власт.
Часова ставка, след актуализиране – 17,57 лв.
2.
Главни специалисти /деловодители/ към
регистрация :
Разходи за заплати и възнаграждения - 990 508 лв.
Задължителни осигурителни вноски - 190 402 лв.
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службите

по

Брой заети служители през 2016 г. - 99 лица
Брой работни дни през 2016 г. - 252
Часова ставка – 5,94 лв.
3.
Обща администрация, вкл. ръководен персонал:
Разходи за заплати и възнаграждения – 594 351 лв.
Задължителни осигурителни вноски – 160 682 лв.
Брой заети служители през 2016 г. - 36 лица
Брой работни дни през 2016 г. - 252
Часова ставка – 10,40 лв.
Други преки разходи:
Това са разходите, реализирани през 2016 г. за издръжка на дейностите
по предоставяне на услугите от Търговския регистър. В преките разходи са
включени разходи за материали – канцеларски материали, тонери, барабани и
девелопери и др., поддръжка на софтуер, електронни подписи,
комуникационна свързаност, поддръжка на периферна техника, командировки
в страната и чужбина и др. За периода от 01.01.2016 до 31.12. 2016 г. преките
разходи, относими към Търговския регистър, са в размер на 749 930 лв.
Предоставените услуги (разглеждане на постъпили на хартиен носител и
по електронен път заявления) по реда на Търговския регистър са 539 500 бр.
Във връзка с гореизложеното следва да се посочи, че преките разходи,
без включен размер на възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на
работодателя за един човекочас, които ще се пренесат в калкулирането на
държавната такса за услугите, предоставяни по реда на ЗЮЛНЦ, са в размер
на 1,39 лв. за една предоставена услуга.
Непреки разходи:
Подходът при изчисление на непреките разходи е същият, както при
изчисление на преките разходи. Като база са използвани реализираните
разходи през 2016 г., относими към услугите, предоставяни по реда на ЗТР.
В тях са включени разходи за обучение и квалификация, разходите за
електроенергия, топлоенергия, телефонни и пощенски разходи и др. Общите
разходи, реализирани по тези пера, участват в съотношение 40% за дела на
осигуряване на дейностите, предоставяни по реда на ЗТР. Изцяло са включени
разходите, дължими и изплатени за сканиране на фирмени дела, изплатени на
база изпълнителен лист след приключване на съдебно дело, по което страна е
Агенцията по впискванията. Припадащата се част от непреките разходи за
дейностите по реда на ЗТР са в размер на 3 018 426 лв. за предоставени 539 500
бр. услуги през 2016 г., или средно за една услуга 5,59 лв.
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На база изчислените по - горе отделни показатели, участващи в състава
на уравнението за определяне на калкулацията, при изчисление на държавните
такси действителните разходи за всеки вид такса по ЗЮЛНЦ са, както следва:
1. Определяне на държавната такса за
новорегистрирани
юридически лица с нестопанска цел - посочена в чл. 16а, ал. 1, т. 10 и 11 и
чл. 16а, ал. 2, т. 10 и 11 от проекта (база 50 лв. и 25 лв.). Средна цена по
Тарифата за таксите – 37,50 лв., образувана, както следва:
- 90 минути вложен труд от ДЛР – 26,35 лв.
- 30 минути вложен труд от деловодител – 2,97 лв.
- 30 минути вложен труд от обща администрация и ръководство –
5,20 лв.
- други преки разходи за една услуга – 1,39 лв.
- непреки разходи за една услуга – 5,59 лв.
Общо : 41,50 лв.
2. За заявления за вписване на промени относно ЮЛНЦ в регистъра,
(база 30 лв. и 15 лв. съгласно предвидени промени в Тарифата за таксите)
Средна цена – 22,50 лв., която се образува, както следва:
- 45 минути вложен труд от ДЛР – 13,17 лв.
- 30 минути вложен труд от деловодител – 2,97 лв.
- 30 минути вложен труд от обща администрация и ръководство –
5,20 лв.
- други преки разходи за една услуга – 1,39 лв.
- непреки разходи за една услуга – 5,59 лв.
Общо : 28,32 лв.
3. За обявяване на актове по партидите на ЮЛНЦ (вкл. обявяване на
годишни финансови отчети и годишни доклади за дейността (база 40 лв. и 20
лв. съгласно предвидени промени в Тарифата за таксите). Средна цена – 30 лв.,
която се образува, както следва:
- 45 минути вложен труд от ДЛР – 13,17 лв.
- 30 минути вложен труд от деловодител – 2,97 лв.
- 30 минути вложен труд от обща администрация и ръководство –
5,20 лв.
- други преки разходи за една услуга – 1,39 лв.
- непреки разходи за една услуга – 5,59 лв.
Общо : 28,32 лв.
По отношение на услугите, посочени по – горе, а именно „Запазване на
наименование на ЮЛНЦ“ и „Издаване на удостоверения и преписи от
документи“ определените такси са същите, както и за търговците, тъй като
услугата, която се предоставя по същество е една и съща (същото се отнася и
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за посочените по – горе услуги „Разглеждане на заявления за вписване на
промени относно ЮЛНЦ и за обявяване на актове по партидите на ЮЛНЦ,
които обаче заради големия им относителен дял в общия брой заявления са
остойностени в настоящия доклад).
В допълнение и във връзка с гореизложеното следва да се посочи, че в
законодателството са предвидени и безплатни услуги по отношения на ЮЛНЦ,
като пререгистрацията им в новия електронен регистър, както и разглеждането
на заявления относно вписване на обстоятелства за народни читалища, които
също имат отношение към времето и вложения труд за предоставянето им на
ЮЛНЦ.
С предлаганите изменения в проекта на Постановление не се налага
увеличаване на щата на Агенцията по вписванията и допълнителен финансов
ресурс, свързан с обезпечаването на тази дейност.
С приемането на предложения проект на Постановление ще се постигнат
следните положителни резултати:
 Финансово облекчаване на гражданите при упражняване на основно
конституционно право – право на сдружаване чрез създаване на ЮЛНЦ.
Поради обединяването на няколко процедури в една (по регистрация на
ЮЛНЦ в компетентните окръжни съдилища и по регистрация на ЮЛНЦ
в регистър БУЛСТАТ) гражданите ще понесат общо по-малко разходи,
за да ползват услугите на Агенцията по вписванията, свързани с
учредявани от тях ЮЛНЦ;
 Финансово облекчаване на ЮЛНЦ при ползване на услуги по вписване
на нови обстоятелства – поради обединяването на няколко процедури в
една (по вписване на промени на ЮЛНЦ в компетентните окръжни
съдилища, по регистрация и вписване на промени на ЮЛНЦ в регистър
БУЛСТАТ и по вписване на ЮЛНЦ в обществена полза в Централния
регистър на ЮЛНЦ за обществено полезна дейност при Министерството
на правосъдието). ЮЛНЦ ще заплащат общо по-малко такси за
постигането на аналогичен резултат и ще има спестяване от свързани с
тези процедури такси;
 Спестяване на време и финансови средства на заявителите чрез
използване на електронните услуги, предлагани от Агенцията по
вписванията, осигурени чрез Информационната система на Регистъра.
Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ за подадени по
електронен път заявления размерът на таксите не може да надвишава 50
на сто от съответната такса по Тарифата, което ще доведе до реално
намаляване на таксите и спестяване на финансови средства;
 Намаляване
натовареността
на
съдилищата
посредством
освобождаването им от охранителните производства по ЗЮЛНЦ.
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С приемане на проекта на Постановление за изменение и допълнение на
Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, ще се
завърши процесът по нормативно обезпечаване на регистърната реформа за
ЮЛНЦ, което ще създаде яснота и последователност в действията на
заинтересованите страни.
Към предложения проект на акт е приложена необходимата финансова
обосновка за актове, които оказват пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет в текущата и/или в следващите 3 години, съгласно чл. 35,
ал. 1, т. 4, б. „а“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация.
Няма актове на Европейския съюз, с които да е необходимо да бъде
направена хармонизация на регламентираната материя, поради което не се
налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.
Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът
на акт, заедно с доклада към него, частичната предварителна оценка на
въздействието, както и становището на дирекция „Модернизация на
администрацията“ на Министерския съвет са публикувани на интернет
страницата на Министерството на правосъдието, както и на Портала за
обществени консултации към Министерския съвет. На заинтересованите
страни беше предоставен предвиденият в чл. 26, ал. 4 от ЗНА 30 – дневен срок
за провеждане на обществените консултации. За постъпилите становища е
съставена справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, която е публикувана на интернет
страницата на Министерството на правосъдието, както и на Портала за
обществени консултации към Министерския съвет.
Проектът на акт е съгласуван в съответствие с чл. 32 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като
направените бележки и предложения са отразени в приложената справкатаблица.
Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам
Министерският съвет да разгледа и приеме предложения проект на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа
за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

МИНИСТЪР НА
ПРАВОСЪДИЕТО:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
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