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Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието 

Приложете към формуляра допълнителна информация/документи 

Институция: Министерство на 

регионалното развитие и 

благоустройството 

Нормативен акт: Постановление на 

Министерския съвет за изменение  на Тарифа 

№ 14 за таксите, които се събират в системата 

на Министерството на регионалното развитие 

и благоустройството и от областните 

управители, приета с ПМС № 175 от 

05.08.1998 г. (Обн. ДВ, бр. 94 от 1998 г.) 

За включване в законодателната/ 

оперативната програма на 

Министерския съвет за периода:  

август 2019 г. 

Дата: юли 2019 г. 

Контакт за въпроси:  

Боян Терзиев – директор на дирекция 

„Административно-правно и финансово 

обслужване“, в Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър 

 

Телефон:  

02/8188374 

 

1. Дефиниране на проблема: 

 

1. Разпоредбата на чл. 46 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в 

системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от 

областните управители (Тарифа № 14) не е приведена в съответствие с изменението на 

Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г. Със Закона за 

изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИДЗКИР)  отпадна 

изискването възложителите на строеж да предоставят на органа, въвеждащ обекта в 

експлоатация, документ, доказващ че обектът е нанесен в кадастралната карта и се 

въведе задължение за служебна проверка, чрез информационната система на кадастъра. 

2. В Тарифа № 14 липсва разпоредба, която да регламентира правната 

възможност за събиране на дължимата от потребителите държавна такса за официалните 

документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР, чрез правоспособните лица по кадастър, които по 

силата на ЗКИР могат да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър 

(СГКК) при административното обслужване, както е предвидено за общините и 

общинските служби по земеделие, които подпомагат службите по геодезия, картография 

и кадастър. 

3. В Тарифа № 14 не е регламентирана възможността - общините, които 

подпомагат СГКК, да получават разликата в стойността на таксата между електронен и 

хартиен документ, която да постъпва в бюджета на общините. Налице е несъответствие 

на Тарифа № 14 с чл. 9в от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). 

4.  Съгласно чл. 49д при разглеждане на проект за изменение на кадастралната 

карта и кадастралните регистри, който съдържа повече от 50 нови обекта се събира такса 

в намален размер - 50 на сто от основната такса. При така определената такса, за проект 

съдържащ от 51 до 99 обекта, дължимата такса е по-малко отколкото за проект, 

съдържащ 50 обекта.    
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5. Част от услугите по чл. 49и са наименовани неточно, други не са определени в 

съответствие с материалите и данните, които се съхраняват и предоставят от Държавния 

геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и не съответстват на 

начина на предоставянето им вследствие на въвеждането на Системата за управление на 

електронния архив на Геокартфонд (СУЕАГ). 

 

1.1.Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

 

Със ЗИДЗКИР (обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г.) е изменен чл. 54а, ал. 3, като е 

регламентирано задължение за Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) 

да осигури достъп до информационната система на кадастъра, с цел органите, които 

въвеждат строежите в експлоатация, да извършват служебна проверка, дали обектите са 

нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри. Във връзка с това, с § 31 от 

Преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗКИР (обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г.), е 

изменена разпоредбата чл. 177, ал. 1 от Закона за устройство на територията, като е 

предвидено, отпадане на изискването за възложителите да предоставят на органите, 

въвеждащи обектите в експлоатация, документ, доказващ че те са нанесени в 

кадастралната карта и кадастралните регистри. 

Необходимо е привеждане на Тарифа № 14 в съответствие с изменението на 

ЗКИР, чрез отмяна на разпоредбата, с която се определя такса за удостоверителния 

документ по чл. 54а, ал. 3 от закона (в редакцията преди изм., обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г.).  

Със ЗИДЗКИР (обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г.) се разшири кръгът от лицата, които 

могат да подпомагат СГКК, при административното обслужване, като издават 

официални документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР, чрез отдалечен достъп до 

информационната система на кадастъра. Освен общините и общинските служби по 

земеделие такава правна възможност се създаде и за лицата, придобили правоспособност 

по кадастър. В Тарифа № 14 съществува разпоредба, която регламентира, че за 

предоставяните от общините и общинските служби по земеделие документи се дължи 

такса, като за електронен документ. С цел привеждане на тарифата в съответствие със 

ЗКИР е необходимо аналогична разпоредба да се въведе и за случаите, в които 

административното обслужване се извършва от правоспособни лица по кадастър.  

Необходимо е привеждане на тарифата в съответствие с разпоредбата на чл. 9в от 

ЗМДТ, съгласно която „когато на общински орган е възложено да извършва действие или 

да издава документ, за което е предвидена държавна такса, събраната такса постъпва в 

приход на общинския бюджет.“ При извършване на дейността си общините изразходват 

средства от общинския бюджет за хартия и други консумативи, необходими за 

разпечатване на документите на хартиен носител. Общинските администрации, които 

подпомагат СГКК при административното обслужване, извършват тази дейност 

безвъзмездно. Това е причина, броят на общините, които желаят да подпомагат СГКК, да 

не е много голям – 110 общини от 265 и 8 района на Столична община. Целта на 

подпомагането на СГКК от общините е максимално да бъдат улеснени гражданите, 

които да могат да заявяват и получават най-търсените услуги – скици, схеми и 

удостоверения на възможно най-близко и удобно за тях място – в общинския център, а не 

само в областния център, в който са разположени СГКК.  

При определяне на размера на дължимата такса за проект за изменение на 

кадастралната карта и кадастралните регистри, съдържащ до 50 обекта и на проект, 
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съдържащ повече от 50 обекта, е нарушен принципът за справедливост. Необходимо е да 

бъде извършена промяна на чл. 49д, така че намалението в таксата да касае само броя на 

обектите над 50, за да е справедлив подходът при определяне на таксата и в двата случая, 

когато се нанасят нови обекти до 50 бр. (вкл.) 

Наименованията на част от услугите по чл. 49и от тарифата са определени 

неточно, а други не са определени в съответствие с материалите и данните, които се 

съхраняват и предоставят от Геокартфонд и не съответстват на начина на предоставянето 

им вследствие на въвеждането на СУЕАГ. 

 

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство 

или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново 

законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на 

съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез 

въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между 

няколко органа и др.). 

 

В Тарифа № 14 е регламентирана държавна такса за издаване на документ - 

удостоверението по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, който с изменението на ЗКИР (обн. ДВ, бр. 41 

от 2019 г.) отпадна.  

Задължително условие за предоставяне на услуга от кадастралната карта и 

кадастралните регистри е заявителят да заплати съответната държавна такса. Липсата на 

разпоредба, която да регламентира основанието за нейното събиране от задължените 

лица - АГКК чрез правоспособните лица по кадастър, ще доведе до незаконосъобразни 

действия и ще препятства изпълнението на услугата. Това ще доведе до невъзможност за 

прилагане на последните изменения на ЗКИР (обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г.)   

От изменението на ЗКИР, (обн. ДВ, бр. 57 от 2016 г.), с което се въведе 

възможността - общините да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър 

при административното обслужване, до настоящия момент, 118 общини и 9 района на 

Столична община извършват тази дейност. Броят им може да е значително по-голям, ако 

в Тарифа № 14 бъде регламентирана възможността - за своята дейност общините да 

получават възнаграждение, което представлява разликата в стойността между 

електронния и хартиения документ, който те предоставят.  

Това би бил справедлив подход, тъй като документът се изработва автоматично от 

информационната система на кадастъра в електронен вид и се получава от общината. В 

този случай, дължимата на АГКК такса за документа е като за електронен документ, а 

остатъка до стойността на документа на хартиен носител следва да постъпва в бюджета 

на общините, които разпечатват документа на хартия и го предоставят на гражданите. 

Средствата за хартия и за другите консумативи, необходими за разпечатване на 

документа на хартиен носител, вкл. за труда на служителите на общинската 

администрация, са за сметка на общинския бюджет.   

Начинът на определяне на таксата по чл. 49д за проект за изменение на 

кадастралната карта и кадастралните регистри, който съдържа повече от 50 обекта 

(каквито са по-често срещаните случаи), е несправедлив по отношение на таксата, която 

се определя за нанасяне на нови обекти, чийто брой е до 50, тъй като в двата случая се 

заплаща различна такса за броя обекти до 50 (напр. за проект, който съдържа 50 обекта 

се заплаща такса в размер на 2500 лв., каквато е и таксата за проект, който съдържа 100 

обекта.) 
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Ако не бъде извършено редактиране и прецизиране на услугите по чл. 49и, за част 

от тях ще продължи да съществува несъответствие в наименованията и начина на 

предоставянето им, съгласно действащата Тарифа № 14 и действителните им 

наименования и форма. 

Посочените проблеми не могат да бъдат решени в рамките на съществуващата 

нормативна уредба. Параграф 27 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на 

ЗИДЗКИР (обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г.) въвежда задължение – Тарифа № 14 да бъде 

приведена в съответствие със закона, в 3-месечен срок от обнародването му. По 

отношение на услугите по чл. 49и нормативните изменения са редакционни, но без 

извършването им проблемът не може да бъде разрешен в рамките на съществуващата 

нормативна уредба.   

 

 1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи 

за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 

 

Не са извършени последващи оценки на въздействието. 

2. Цели:  

(Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим 

начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на 

действащата стратегическа рамка?) 

 

- Цели се привеждане на чл. 46 от Тарифа № 14 в съответствие със ЗИДЗКИР (обн. 

ДВ, бр. 41 от 2019 г.) и изпълнение на § 27 от ПРЗ на същия закон. 

- С направените промени се цели привеждане на Тарифа № 14 в съответствие с 

последните изменения и допълнения на ЗКИР, като се създаде правна възможност за 

събиране на държавната такса, чрез правоспособните лица по кадастър, за 

предоставените от тях официални документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР. Държавната такса 

постъпва в държавния бюджет и се събира чрез правоспособните лица по кадастър, които 

по силата на ЗКИР могат да подпомагат СГКК при административното обслужване.  

- Тарифата се привежда в съответствие с чл. 9в от ЗМДТ, като се регламентира, че в 

случаите, в които общините подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър 

при административното обслужване, разликата в стойността на таксата между 

електронен и хартиен документ, ще постъпва в бюджета на общините. 

- Прецизира се разпоредбата на чл. 49д от тарифата, така че начинът на определяне 

на таксата за проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

съдържащ до 50 обекта и над 50 обекта, да е справедлив. 

- Прецизиране на наименованието и начина на предоставяне на част от услугите по 

чл. 49и от тарифата.  

3. Идентифициране на заинтересованите страни: 

(Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които 

предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена 

област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни 

представители, държавни органи, др.). 
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Пряко заинтересовани страни:  

1. Агенцията по геодезия, картография и кадастър – 417 служители; 

2. Службите по геодезия, картография и кадастър – 326 служители; 

3. Лица, придобили правоспособност по кадастър – около 2250 правоспособни 

физически лица и около 650 правоспособни юридически лица; 

4. Общински администрации – 265 общини и 8 района на Столична община; 

5. Потребителите на административни услуги, предоставяни от кадастралната карта 

и кадастралните регистри – около 2300 заявители на ден или около 50 000 на 

месец. 

4. Варианти на действие:  

(Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта "без действие") 

 

1. Вариант „Без действие“. 

1. Тарифа № 14 няма да бъде приведена в съответствие със ЗИДЗКИР (обн. ДВ, 

бр. 41 от 2019 г.). В подзаконовия нормативен акт ще остане да съществува разпоредба, с 

която се определя държавна такса за вече несъществуваща административна услуга. 

2. В случай, че не бъдат извършени промени в Тарифа № 14, подзаконовият 

нормативен акт няма да е приведен в съответствие с последните изменения на ЗКИР. 

Няма да бъде изпълнена разпоредбата на § 27 от ПЗР на ЗИДЗКИР, (обн. ДВ, бр. 41 от 

2019 г.). Няма да е регламентирана правната възможност за събиране на държавната 

такса, чрез правоспособните лица по кадастър, за предоставените от тях официални 

документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР. Липсата на правна възможност за събиране на 

дължимата държавна такса от потребителите на услуги, която ще постъпва в държавния 

бюджет, ще препятства предоставянето на услуги на потребителите на близко и достъпно 

за тях място – в офисите на правоспособните лица. 

3. При запазване на сегашното състояние не е налице правно основание за 

общините, които подпомагат СГКК, да получават разликата в стойността на таксата 

между електронен и хартиен документ, което води до несъответствие на тарифата с чл. 

9в от ЗМДТ и броя на общините, които желаят да подпомагат СГКК при 

административното обслужване няма да се увеличи и няма да бъде подобрено качеството 

на административното обслужване на потребителите.  

4. Ще се запази несправедливият подход при определяне на таксата за 

разглеждане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

съдържащ до 50 обекта. 

5. Услугите по чл. 49и, за които е установена необходимост от промяна няма да 

бъдат редактирани и прецизирани, ще продължат да съществуват в този си вид, който  не 

съответства на действителните им наименования и начин на предоставяне.   

 

2. Вариант „Приемане на проект на Постановление на Министерския съвет за 

изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата 

на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните 

управители.“ 
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1. Чл. 46 от Тарифа № 14 ще бъде приведен в съответствие със ЗИД ЗКИР, като 

поради отпадане на услугата - издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, 

отпада и определената за тази услуга държавна такса. По този начин ще бъде изпълнен и 

§ 27 от ПЗР на ЗИД ЗКИР. 

2. Разпоредбата на § 27 от ПЗР на ЗИДЗКИР, (обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г.) ще бъде 

изпълнена и тарифата ще бъде приведена в съответствие с последните изменения на 

ЗКИР. Ще се регламентира  правната възможност - дължимата от потребителите 

държавна такса за официалните документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР, която постъпва в 

държавния бюджет, да се събира чрез правоспособните лица по кадастър. Това е 

предпоставка - най-търсените услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри – 

скици, схеми и удостоверения да могат да се предоставят на потребителите на близко и 

достъпно за тях място – в офисите на правоспособните лица. 

3. Ще бъде регламентирано правно основание, за общините, които подпомагат 

СГКК при административното обслужване, да получават разликата в стойността на 

таксата между електронен и хартиен документ. Това ще стимулира увеличаване на броя 

на общините, които желаят да подпомагат СГКК, и ще бъде подобрено качеството на 

административно обслужване на потребителите. Тарифа № 14 ще бъде приведена в 

съответствие с чл. 9в от ЗМДТ и броя на общините, които желаят да подпомагат СГКК 

при административното обслужване, ще се увеличи. 

4. Ще бъде въведен справедлив начин за определяне на таксата за проект за 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, съдържащ до 50 обекта и 

над 50 обекта. 

5. Услугите по чл. 49и, за които е установена необходимост от промяна ще бъдат 

приведени в съответствие с действителните им наименования и начин на предоставяне. 

5. Негативни въздействия:  

(Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за 

всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за 

идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на 

действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат 

второстепенни и кои да са значителни) 

1. Вариант „Без действие“. 

 

1. В подзаконовия нормативен акт ще остане да съществува разпоредба, с която се 

определя държавна такса за вече несъществуваща административна услуга. 

2. Няма да е регламентирана правната възможност за събиране на държавната 

такса, чрез правоспособните лица по кадастър, за предоставените от тях официални 

документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР. Ще се препятства предоставянето на услугите по чл. 

55, ал. 2 от ЗКИР, на близко и достъпно за потребителите място – в офисите на 

правоспособните лица. 
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Няма да бъде изпълнена разпоредбата на § 27 от ПЗР на ЗИДЗКИР (обн. ДВ, бр. 41 

от 2019 г.). 

3. Няма да е налице правно основание за общините, които подпомагат СГКК, да 

получават разликата в стойността на таксата между електронен и хартиен документ, 

което ще доведе до несъответствие на тарифата с чл. 9в от ЗМДТ и броя на общините, 

които желаят да подпомагат СГКК при административното обслужване, няма да се 

увеличи. По този начин няма да бъде подобрено качеството на административното 

обслужване на потребителите. 

4. Ще се запази несправедливият подход при определяне на таксата за разглеждане 

на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, съдържащ до 

50 обекта. 

5. Непрецизното определяне на наименованията и начин на предоставяне, за част 

от услугите по чл. 49и, ще затруднява работата на служителите от Геокартфонда, които 

ги предоставят, тъй като ще продължи да е налице несъответствие между нормативно 

определените им наименования и форма, и действителните такива. 

 

2. Вариант „Приемане на проект на Постановление на Министерския съвет за 

изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата 

на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните 

управители. 

 

Не се очакват негативни въздействия за Министерството на регионалното развитие 

и благоустройството (МРРБ), АГКК, СГКК, правоспособните лица по кадастър, 

общините и за потребителите на административни услуги, предоставяни от 

кадастралната карта и кадастралните регистри и от Геокартфонда. 

6. Положителни въздействия:  
(Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните 

заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на 

действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели) 

 

1. Вариант „Без действие“. 

1. Не се идентифицират положителни въздействия върху МРРБ, АГКК, СГКК и 

потребителите на кадастрални услуги при неизвършване на промени в Тарифа № 14. 

Подзаконовият нормативен акт няма да бъде приведен в съответствие със ЗИД ЗКИР, 

вкл. няма да бъде изпълнен § 27 от ПЗР на ЗИДЗКИР.  

2. Не се идентифицират положителни въздействия върху МРРБ, АГКК, СГКК и 

правоспособните лица по кадастър. Потребителите на кадастрални услуги ще са 

неудовлетворени, поради възпрепятстване на възможността да могат да заявяват и 

получават най-търсените услуги – скици, схеми и удостоверения на възможно най-

близко и удобно за тях място – в офисите на правоспособните лица или в общинския 

център, а не само в областния център, в който са разположени СГКК.  

3. Не се идентифицират положителни въздействия върху общините, които 
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подпомагат СГКК, при административното обслужване на потребителите на кадастрални 

услуги, тъй като няма да се създаде възможност за събиране на такса, за извършваната 

дейност. 

4. Не се идентифицират положителни въздействия върху потребителите на услуги 

и за служителите, предоставящи услугите от Геокартфонд, тъй като несъответствието 

между нормативно определените наименования и форма, за част от услугите по чл. 49и, 

и действителните такива, ще продължи да е налице.  

 

2. Вариант „Приемане на проект на Постановление на Министерския съвет за  

изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата 

на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните 

управители“. 

 

1. Чл. 46 от Тарифа № 14 ще бъде приведен в съответствие със ЗИДЗКИР. Ще бъде 

изпълнен и § 27 от ПЗР на ЗИДЗКИР. 

2. Разпоредбата на § 27 от ПЗР на ЗИДЗКИР, (обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г. ) ще бъде 

изпълнена и тарифата ще бъде приведена в съответствие с последните изменения на 

ЗКИР. Ще се регламентирана правната възможност за събиране на държавната такса, 

чрез правоспособните лица по кадастър, за предоставените от тях официални документи 

по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР. Услугите по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР ще се предоставят на близко и 

достъпно за потребителите място – в офисите на правоспособните лица. 

3. Ще бъде регламентирано правно основание за общините, които подпомагат 

СГКК при административното обслужване, да получават разликата в стойността на 

таксата между електронен и хартиен документ. Това ще стимулира увеличаване на броя 

на общините, които желаят да подпомагат СГКК, и ще бъде подобрено качеството на 

административно обслужване на потребителите. Тарифа № 14 ще бъде приведена в 

съответствие с чл. 9в от ЗМДТ и  броя на общините, които желаят да подпомагат СГКК 

при административното обслужване, ще се увеличи.  

4. Ще бъде въведен справедлив начин за определяне на таксата за проект за 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, съдържащ до 50 обекта и 

над 50 обекта. По този начин, за проект, съдържащ от 51 до 99 обекта, няма да се плаща 

по-малка такса от дължимата за проект, съдържащ 50 обекта. 

5. Услугите по чл. 49и ще бъдат определени и наименовани точно и в 

съответствие с материалите и данните, които се съхраняват и предоставят от 

Геокартфонд. Работата на служителите, които предоставят услугите ще бъде улеснена, 

тъй като нормативно определените им наименования и начин на предоставяне ще 

съответстват на действителните.  

7. Потенциални рискове:  

(Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, 

включително възникване на съдебни спорове) 

 

Не се очакват потенциални рискове от приемането на изменението и допълнението на 

Тарифа № 14. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 
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Ще се повиши 

Ще се намали 

С чл. 46 от Тарифа № 14 е определена държавна такса за  удостоверението по чл. 54а, ал. 

3 от ЗКИР, което с изменението на ЗКИР (обн. ДВ. бр. 41 от 2019 г.) отпада, като вместо 

него е въведена служебна проверка на данните, съдържащи се в удостоверението. С 

отпадане на  удостоверението отпада и дължимата за това държавна такса. 

Административната тежест за физическите и юридическите лица ще се намали. Ще им 

бъде спестено време за заявяването и получаването на документа и няма да заплащат 

държавна такса за удостоверителния документ. 

 

 Няма ефект 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими 

и услуги? 

Не се създават нови регулаторни режими. Няма да бъдат засегнати изпълними към 

момента административни услуги. 

 

X

N

X

*
Х

 

x 

 

9. Създават ли се нови регистри? 

(Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те  

Не се създават нови регистри. 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)? 

 

Актът засяга пряко МСП 

Актът не засяга МСП 

 Няма ефект 

 
  
Х 

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? 

Да 

Не 

 

 

Х 

12. Обществени консултации:  

(Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна 

оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за 

нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и 

видовете консултационни процедури.) 

 

В съответствие с чл. 26, ал. 4, изр. първо от Закона за нормативните актове, проектът на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за 

таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството и от областните управители, ще бъде публикуван за срок от 30 дни, на 

интернет страницата на Министерството на регионалното развитите и 

благоустройството, на интернет страницата на Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър и на Портала за обществени консултации.  

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския 

съюз? 
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Да 

Не 

 (Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително 

информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво 

Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 

 

Х 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт: 

 

Име и длъжност:  

Боян Терзиев – директор на дирекция „Административно-правно и финансово 

обслужване“, в Агенцията по геодезия, картография и кадастър 

 

Дата: ………. 2019 г. 

 

Подпис: 
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