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1. Дефиниране на проблема:
 Със Закона за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на
изискването за легализация на чуждестранни публични актове, приет от 44-то Народно
събрание на 10 октомври 2018 г. е променена организацията по отношение на издаване
на удостоверението по чл. 3, ал. 1 от Конвенцията за документи, издавани от кметовете и
общинските администрации.
 Администрацията на Министерския съвет е разработила платформа за достъп до
обществена информация по чл. 15г от ЗДОИ, но липсва регламентация на функциите по
поддръжка и централно администриране на тази система.
 Дублиране на функции между администрацията на МС и Държавна агенция „Електронно
управление“ в областта на политиката по отворени данни.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите,
които обосновават нормативната промяна.
Със Закона за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на
изискването за легализация на чуждестранни публични актове, приет от 44-то Народно
събрание на 10 октомври 2018 г. областните администрации са оправомощени да издават
удостоверението по чл. 3, ал. 1 от Конвенцията за документи, издавани от кметовете и
общинските администрации, замествайки Министерството на външните работи при
предоставянето на услугата, считано от 1 януари 2019 г. Всяка областна администрация издава
апостили за документи на всички кметове и общински администрации, което не би било
възможно без централен регистър. За поддържането и допълването на централен регистър на
спесимените на подписите на кметовете и оправомощените длъжностни лица от общинските
администрации, за управление на профилите служителите, както и за осигуряване на
функционирането на системата е необходимо да бъде определено отговорно административно
звено от администрацията на Министерския съвет.
Разпределението на натовареността не е равномерно, което налага да се осигури
допълнителен експертен ресурс, в най-натоварените области, за изпълнението на
нововъзложената дейност, вкл. и за сметка на намаляване на числеността на Министерството на
външните работи, поради намаляване на обема на работата.
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По данни от МВнР в годишен аспект услугата заверка с „апостил“ на документи, издавани
от кметовете и общинските администрации се предоставя около 60 000 пъти. Към края на м.
февруари 2019 г. услугата е предоставена от областните администрации над 8 000 пъти, като се
предоставя най-активно от областните администрации на област Кърджали, на Софийска област
и на област София.
В администрацията на Министерския съвет е постъпило и писмо от областния управител
на област Перник с предложение за увеличаване на числеността на областната администрация с
2 (две) бройки, от 25 на 27. Аргументите, изложени от областният управител са във връзка с
това, че ограничената численост налага съвместяване на разнородни ключови дейности, което
затруднява ефективното им изпълнение. Предложението е за осигуряване на служител, който да
осъществява дейностите по финансов контрол, както и осигуряване на възможност за
привличане на IT специалист. В областна администрация Перник няма незаети щатни бройки. В
периода 2012 – 2016 г. числеността на областната администрация е намалена с шест щатни
бройки, без да има намаляване на ангажиментите.
Промените ще осигурят реална възможност и достатъчна обезпеченост за работа в
областните администрации.
В доклад на Сметната палата от извършен одит „Прозрачност и публичност в дейността на
държавната администрация и достъп до обществена информация“ за периода 01.01.2016 г. до
30.06.2018 г. се съдържат препоръки към министър-председателя и администрацията на МС
(АМС) в две насоки:
- осигуряване на ясно разграничаване на функциите и отговорностите на АМС и Държавна
агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) в областта на политиката по отворени данни поради
констатирано дублиране между разпоредбите на УПМСНА и Закона за електронното
управление;
- възлагане на поддържането и администрирането на платформата за достъп до обществена
информация на конкретно звено в АМС.
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.).
Промените на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за
легализация на чуждестранни публични актове налагат създаването на нова организация за
изпълнението на дейностите, както на централно, така и на областно ниво. Изпълнението на
дейностите в част от областните администрации налага осигуряване на допълнителна численост
в най-натоварените от тях (област Кърджали и Софийска област), където проблемът не може да
бъде решен с прилагане само на организационни мерки.
Ограничената численост в област Перник налага съвместяване на разнородни ключови
дейности, което затруднява ефективното им изпълнение.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за
изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
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Не са извършени последващи оценки на нормативния акт.
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?
Основна цел на предложения проект на Постановление е създаването на нова организация за
изпълнението на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за
легализация на чуждестранни публични актове и оптимизиране на дейностите в област Перник.
Промените ще осигурят реална възможност и достатъчна обезпеченост за работа в областните
администрации.
Други цели на проекта:
- осигуряване на ясно разграничаване на функциите и отговорностите на АМС и ДАЕУ в
областта на политиката по отворени данни;
- възлагане на поддържането и администрирането на платформата за достъп до обществена
информация на конкретно звено в АМС.
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.).
 Органи на изпълнителната власт – областни администрации, администрацията на
Министерския съвет, Mинистерството на външните работи
 Служители в административните структури – служители в областните администрации, в
администрацията на Министерския съвет, Mинистерството на външните работи и на
общинските администрации.
 Граждани и бизнес – гражданите на Република България
4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие
от страна на държавата, включително варианта "без действие".
Вариант 1 „Без действие“: Областните администрации на Софийска област и на областите
Кърджали и Перник ще имат затруднения при осъществяването на възложените им
отговорности в ежедневната им работа.
Вариант 2 „Приемане на Проект на постановление за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет“: Създаването на нова организация ще гарантира
ефективното изпълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на
изискването за легализация на чуждестранни публични актове. Ще се подобри изпълнението на
възложените отговорности на областните администрации.
Увеличението на числеността на областите Кърджали, Перник и Софийска се извършва чрез
компенсирана промяна за сметка на числеността на други административни структури.
5. Негативни въздействия:
Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни потенциални
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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.
Вариант 1 „Без действие“: Ще има затруднения при изпълнение на възложените отговорности
на областните администрации, вкл. и за изпълнението на Закона за ратифициране на
Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.
За органи на изпълнителната власт: Областните управители, вкл. на Софийска област и на
областите Кърджали и Перник ще продължат да имат затруднения при осъществяването на
възложените им правомощия.
За служители в административните структури: Ще създава трудности в ежедневната работа
на служителите в областните администрации.
За гражданите и бизнеса: Ще бъде затруднено предоставянето на услугата.
Вариант 2 „Приемане на Проект на постановление за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет“: Не се идентифицират негативни въздействия за
нито една от групите заинтересовани страни.
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.
Вариант 1 „Без действие“: Не се идентифицират положителни въздействия за нито една от
групите заинтересовани страни.
Вариант 2 „Приемане на Проект на постановление за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет“: Ще се гарантира ефективно изпълнение на
възложените отговорности на областните администрации, вкл. и за изпълнението на Закона за
ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни
публични актове.
За органи на изпълнителната власт: Областните управители, вкл. на Софийска област и на
областите Кърджали и Перник ще изпълняват възложените им правомощия.
За служители в административните структури: Ще се гарантира ефективност на работата и
ще се подобри изпълнението на възложените отговорности на областните администрации.
За граждани и бизнес: Ще се осигури по-добро обслужване.
7. Потенциални рискове:
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително
възникване на съдебни спорове.
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Не се идентифицират потенциални рискове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
Ще се повиши
Ще се намали
Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и
услуги?
Не
9. Създават ли се нови регистри?
Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те
Не
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
Актът засяга пряко МСП
Актът не засяга МСП
Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
Да
Не
12. Обществени консултации:
Проектът на постановление е публикуван за обществени консултации за 30-дневен срок на
Портла за 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.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
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).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването
на нормативния акт:
Име и длъжност:
Веска Янева, началник на отдел „АРК“
Дата: 20.03.2019 г.
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Подпис:
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