СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА
Бул. "Владислав Варненчик" № 133, бл. 40, вх. А, ап. 43, гр. Варна, телефон 0888 491445

ДО Министъра на финансите
На вниманието на директора на дирекция
“Административно обслужване” в МФ,
чрез нея - на Министъра на финансите и МС
Във вр. с изх.№ У-ЗДОИ-8 /23.05.2007
УТОЧНЕНИЕ
от "Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията"
представлявано от председателя
Юлиян Атанасов Чолаков

Уважаема госпожо Тодорова,
Антикорупционната дейност на сдружението ни е с приоритет. Повод за
заявлението с вх.№ У-ЗДОИ-8 /22.05.2007 е наблюдението, че в нарушение на чл.2
ал.1 изр.3 от Закона за държавните такси (ЗДТ), все по-често и повече държавни
органи практикуват събиране на държавните такси (ДТ) единствено по банков път.
С корупционна намеса може да се обясни обстоятелството, че вносителите на
ДТ неследващо се натоварват с неизбежни такси и за банкови преводи. Частният
интерес на банките е надделял, увреден е общественият интерес. Например, в
нарушение на чл.2 ал.1 изр.3 от ЗДТ, чл.15 ал.2 от ЗНА и чл.5 ал.1 от АПК, но на
осн. чл.17 от Тарифата за ДТ, събирани от Агенцията по вписванията при МП,
регионалният директор - Варна при Главна дирекция “Служби по вписванията” не
позволява да се извърши вписване на сдружението ни (заявлението е с вх. рег. № РБ
226 /20.02.2007) в регистъра на лицата по чл.3 от Закона за регистър БУЛСТАТ с
предлог, че дължимата ДТ била платена с 8 броя ДТ марки с номинал 5 лева, а не
”по сметка” на агенцията, като с банковия превод сумата нараства с 2,40 лв да речем.
В отговор на писмо изх.№ У-ЗДОИ-8 /23.05.2007 и на осн. чл.29 т.1 от ЗДОИ
уточнявам, че със заявлението се иска информация за адм. актове по прилагането
на закон. Иска се информация за всички актове, с които на осн. чл.2 ал.1 изр.3 от
ЗДТ министърът на финансите вече е или все още не е определил как се унищожават
ДТ марки и в кои случаи таксите се събират в брой. По смисъла на чл.75 от АПК, това
са нормативните административни актове.
Иска се информация и за актове по смисъла чл.21 и чл.65 от АПК, писмени и
устни, ако с такива актове министърът е определял регламент или политика, касаещи
унищожаването на ДТ марки и случаите, в които таксите се събират в брой.
Специален интерес проявяваме към издадените на основание чл.2 ал.1 изр.3 от
ЗДТ административни актове, определящи как се унищожават ДТ марки и в кои
случаи се събират в брой таксите по актуалните версии на:
Тарифа № 1 към ЗДТ, за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата,
следствените служби и от министерството на правосъдието, обн. ДВ бр.71 от 01.09.1992 г.
Тарифа за ДТ, събирани от Агенцията по вписванията при министерството на
правосъдието, обн. ДВ бр.94 от 25.11.2005 г.
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по ЗДТ, oбн.ДВ бр.27
от 10.03.1998 г., особено към Раздел V - Такси по ЗДвП.
Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на министерстото на
транспорта, обн. ДВ бр.41 от 19.05.2000 г.
Предвид, че МФ е публикувало списък на пощенски станции, в които се продават
ДТМ, интересува ни и редът, по който събраните от продажбите средства се
разпределят, за да постъпят в бюджета на съдебната власт или съответната друга
институция.
Гр. Варна, 28.05.2007 г.
(
) /Чолаков/

