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„Модернизация на администрацията“
1. Дефиниране на проблема:
Липса на единен стандарт в дейността на компетентните органи при
предоставянето на услуга № 2972 „Издаване на удостоверение APOSTILLE на
документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации“,
извършвана от областните управители и при услугите, които са свързани с
удостоверяване на доукументи с „апостил“ по реда на Конвенцията за
премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
В съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на
чуждестранни публични актове удостоверяването на документи по реда на
конвенцията се извършва чрез издаване на удостоверение „апостил“, за което са
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оправомощени:
Министерството на правосъдието – за документи, издавани от орган или
длъжностно лице, свързано с правораздавателна система на държавата, включително
документите, издавани от прокурор, секретар на съд или призовкар, нотариалните
актове, или официалните заверки, като записвания в регистър или удостоверяване на
дата или подпис върху частен документ;
 Националният център за информация и документация – за образователни и
удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите
в

системата

на

предучилищното,

училищното

и

професионалното

образование и обучение и от Министерството на образованието и науката и
неговите звена;
 Областните администрации – за документи, издавани от кметовете и
общинските администрации;
 Министерството на външните работи – за всички останали актове.
Изброените органи извършват следните административни услуги, вписани в
Административния регистър, предоставяни през 2018 г., както следва:
 Министерството

на

правосъдието

–

услуга

1147 Удостоверяване

с

"APOSTILLE" актове на съдилищата и нотариусите в съответствие с
Декларацията по чл. 6, ал. 1 от Хагската конвенция - 26219 бр.;
 Националният център за информация и документация –
o 921 Издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и
удостоверителни документи, издавани от висшите училища и научните
организации в Република България – 14859 бр.
o 1642 Издаване на удостоверение АPOSTILLE на образователни и
удостоверителни документи, издадени от институциите в системата на
предучилищното и училищното образование 7498 бр.
o 1375 Издаване на удостоверение APOSTILLE на удостоверение за
ползване

правата

на

завършили

образователно-квалификационни

степени на граждани, придобили полувисше и висше образование до
27.12.1995 г. и висше образование на образователно-квалификационна
степен „специалист по …” в страната , издавано от Министерството на
образованието и науката – 13 бр.
o 2650 Издаване на удостоверение APOSTILLE на удостоверение за
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професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на
територията на Република България, необходимо за достъп или за
упражняване на регулирана професия на територията на друга държава –
85 бр.
 Областните администрации – 2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE
на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации;
 Министерството на външните работи –1778 Удостоверяване с Apostille,
заверка и легализация на документи, преводи и други книжа – 75172
За издаване на удостоверенията са определени различни такси и различни срокове.
Липсата на единен стандарт при предоставянето на услуга № 2972 е констатирана в
хода на анализ на процесите по предоставянето на административни услуги във връзка
с трансформация на модела на административно обслужване и се изразява в
прилагането на различни срокове и изискването на различни по размер такси от страна
на компетентните органи при предоставянето на услугата. В хода на анализа е
констатирано, че причините за възникването на конкретния проблем са свързани с
недостатъчна яснота и липса на синхронизация в нормативната уредба, поради което е
необходимо да бъдат предприети съответните мерки за въвеждане на единен стандарт.
С Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерския съвет са предприети мерки за
трансформация на модела на административно обслужване, които обхващат и услуга
№ 2972. В съответствие с т. 5 от цитираното Решение, за да се проследи прилагането
на мерките за намаляване на административната и регулаторната тежест, приети с
Решения на Министерския съвет през 2016 г. и 2017 г. Администрацията на
Министерския съвет проведе проучване по метода „Таен клиент“.
В обхвата на наблюдението бяха включени администрации и конкретни услуги, по
които са предвидени мерки за намаляване на административната и регулаторната
тежест, които се предоставят голям брой пъти и по които постъпват голям брой жалби
и сигнали от потребителите на услуги, сред които е и услуга № 2972 „Издаване на
удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и
общинските администрации“.

1.2.

Опишете

какви

са

проблемите

в

прилагането

на

съществуващото

законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
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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.).
1. Съгласно нормативната уредба за една и съща услуга два от органите събират
такса от 15 лева, а два от 5 лева.
Съгласно чл.62б от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани
от

съдилищата,

прокуратурата,

следствените

служби

и

Министерството

на

правосъдието, приета с Министерството на правосъдието събира такса от 5 лева.
Съгласно чл.8 от Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в
системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси,
приета с Постановление № 333 на Министерския съвет от 2007 г., Министерството на
външните работи събира такса от 15 лева. Същата такса събира и НАЦИД, макар че
НАЦИД не е споменат изрично в тарифата.
Съгласно Параграф 4 от Заключителните разпоредби на Тарифа № 3 за таксите, които
се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните
работи по Закона за държавните такси областните управители събират такса от 5 лева.
2. Не е определен срок за услугата и всеки от четирите органа определя срока по
своя преценка.
По отношение на услуга № 2972 „Издаване на удостоверение APOSTILLE, на
документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации“ се
констатира разминаване на сроковете и липса на еднакъв срок за предоставяне на
услугата, който да е валиден за всички областни администрации.
Прегледът на сроковете за извършване на услугата, обявени в Административния
регистър, показва, че срокът варира, както следва:
Област
Благоевград

Обикновена

Бърза

Експресна

услуга

услуга

услуга

7 дни

8 часа

4 часа

Бургас

В рамките на работния ден

Варна

Съгласно нормативните разпоредби на АПК
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Велико Търново

7 дни

8 работни часа

4 работни часа

Видин

3 работни дни

Враца

в рамките на работния ден

Габрово

Съгласно нормативните разпоредби на АПК

Добрич

Съгласно нормативните разпоредби на АПК

Кърджали

До 7 дни

Кюстендил

4 работни дни

8 работни часа

4 работни часа

Ловеч

3 работни дни

8 работни часа

4 работни часа

Монтана

в рамките на работния ден

Пазарджик

До 3 работни дни

Перник

7 дни

Плевен
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Пловдив

до 7 дни

Разград

не е посочен

Русе

Не по-късно от 7 дни от подаване на заявлението.

Силистра

един работен ден

Сливен
Смолян

до 2 работни дни следващи деня на заявяването
7 дни

8 работни часа

Софийска област

7 календарни дни

София
Стара Загора

4 работни часа

3 дневен
3 работни дни

8 работни часа

4 работни часа

Търговище

Съгласно нормативните разпоредби на АПК

Хасково

Съгласно нормативните разпоредби на АПК

Шумен

3 работни дни

Ямбол

до 2 дни следващ деня на заявяването

Освен различия в срока в Благоевград, Велико Търново, Кюстендил, Ловеч, Смолян и
Стара Загора за Министерството на правосъдието се констатира обявяване на такси за
бърза и експресна услуга.
Министерството на правосъдието е обявило срок от 3 работни дни.
НАЦИД е обявил срок от 5 работни дни за обикновена услуга, 1 работен ден за
експресна услуга и 2 работни дни - за бърза услуга.
Министерството на външните работи е обявило срок от 4 дни.
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Констатираните недостатъци при предоставянето на двете услуги са в резултат на
несъвършенства в уредбата, поради което е необходимо извършването на нормативни
промени.
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 извършвани последващи оценки на нормативните актове.
2. Цели:
Формулираните цели съответстват на Програмата за управление на правителството на
Република България за периода 2017 – 2021 г. за подобряване на законодателната
уредба с оглед на ограничаване на административната тежест и предоставяне на
ефективни електронни административни услуги за гражданите и бизнеса, прилагане
на комплексно административно обслужване и гарантиране на достъпа до
информацията, с която разполагат публичните институции, за повторно използване.
Към момента в изпълнение на Приоритет 62: „Намаляване на административната
тежест пред гражданите и бизнеса и създаване на по-добри условия за икономическа и
инвестиционна дейност“ от Програмата на правителството е прието Решение № 704 от
05.10.2018 г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на
модела на административно обслужване. Мерките обхващат конкретните ангажименти
на компетентните ведомства за оптимизиране на работата и за изготвяне на
предложения за нормативни промени в специализираната уредба, за да се гарантират
реалното прилагане на принципите на комплексното административно обслужване
като стандарт при предоставянето на услуги, както и да се осигури съответната
нормативна база за трансформация на модела на административното обслужване.
Промените са продължение на успешната децентрализация на дейностите по издаване
на удостоверение „апостил“. Само за първите шест месеца на 2019 г. 16 830 заверки са
направени от областните управители. По този начин услугата се приближава до
потребителите и се намаляват транспортните разходи и времето за заявяване като
цяло.
За ефективното реализиране на мерките е необходимо извършването и на промени в
Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и в
Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на
Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, които да

7
изпълнят следните цели:
Подобряване на качеството на административното обслужване и повишаване на
удовлетвореността на гражданите и бизнеса, чрез въвеждане на единен стандарт при
предоставянето на Услуга №2972 „Издаване на удостоверение APOSTILLE на
документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации“ и
недопускане на различно прилагане на срокове и изискване на държавни такса за
предоставяне на услугите.
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?

3. Идентифициране на заинтересованите страни:
 Министерството на правосъдието
 Министерството на образованието и науката и неговите звена
 Националният център за информация и документация (НАЦИД)
 Министерството на външните работи
 Областните администрации
 Гражданите и бизнеса
Предвид динамиката на процесите, конкретен брой на заинтересованите страни не се
посочва.
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.).
4. Варианти на действие:
Вариант 0 – „Без действие“:
Вариант 0 „Без действие“, като вариант за действие за решаване на проблемите,
означава да не се предприемат никакви действия от страна на държавата, да се даде
възможност за саморегулиране на процесите и натрупване на добри практики. Видно
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от изложеното в раздел 1 на настоящата оценка, наблюдава се занижено качество на
административното обслужване и неефективност на процесите по осъществяването му
по отношение на услугата, предоставяна от областните управители. Изследвани са
причините за възникване на проблема и е констатирано, че съществуват
несъвършенства в действащата уредба, които създават предпоставки за занижаване на
качеството на обслужването.
При преценката на приложимостта на Вариант 0 „Без действие“ следва да се има
предвид, че очакването е нормативните несъвършенства да се преодолеят без намеса
от страна на държавата, а прилагането на добри практики - да доведе до подобряване
на качеството на административното обслужване и повишаване на удовлетвореността
на гражданите и бизнеса, което в конкретния случай е неприложимо, тъй като
основната причина за съществуването и прилагането на различни срокове и
изискването на различни такси за една и съща услуга е несъвършенството на уредбата.
Вариант 1 – „Предприемане на нормативни промени“:
Изготвянето на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет е вариантът, който ще даде
възможност за анализ и преценка на необходимите нормативни промени, които следва
да гарантират законосъобразно и предвидимо протичане на процесите по заверка с
апостил и недопускане прилагането на различни срокове и изискване на различни
такси за услугите.
Проектът на нормативен акт (който включва предложения за промени в Правилника за
легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и Тарифа № 3 за
таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на
външните работи по Закона за държавните такси ще бъде разработен в изпълнение на
Приоритет 62 от Програмата за управление на правителството на Република България
за периода 2017-2021, който предвижда намаляване на административната тежест за
гражданите и бизнеса и създаване на по-добри условия за икономическа и
инвестиционна дейност и Стратегията за развитие на държавната администрация
2014-2020, в която е констатирано, че в Република България липсва стандартизиране
на

предоставяните

административни

услуги,

по

отношение

на

процедури,

документация и срокове и до момента се забелязва, че различните практики
затрудняват бизнеса и

административната тежест

изменението са процедури, свързани

e значителна. В обхвата на

с услуги по заверка с апостил. При
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предоставянето на тези услуги различни компетентни органи определят различни
срокове за предоставяне на услугите и изискват различни такси.
С цел преустановяване на тази практика и в съответствие със Закона за ратифициране
на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни
публични актове е необходимо изменение, което да урежда, че удостоверяването на
документи по реда, посочен в Конвенцията за премахване на изискването за
легализация на чуждестранни публични актове, се извършва чрез издаване на
удостоверение „апостил“, както и да се уточнят изрично оправомощените за това
органи.
Предвид

необходимостта от

определяне на еднакъв

срок

за издаване на

удостоверението „апостил“, предлага се да се определи този срок да бъде до осем
работни часа, а при обективни обстоятелства - до два работни дни, като за целта
кометентните органи следва да приложат необходимите ортганизационни мерки за
изпълнение на предвидените срокове.
Във връзка с уеднаквяване на таксата, която се събира за удостоверяването на
документи с апостил от изрично оправомощените органи за това по Конвенцията се
изменя Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата
на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, като таксата
се фиксира на 5 лв. Предложението не цели въвеждане на нова такса, а цели
уеднаквяване на съществуващи такси за предоставяне на услугите, като компетентните
органи следва да предвидят необходимите ресурси в съответствие с размера на
таксата.
Нормативната намеса ще засегне общо 123 846 услуги, като от тях за приблизително
42 000 бр. услуги на НАЦИД и МВнР намесата включва намаляване на таксите.
Измененията ще съдействат и за намаляване административната тежест и създаване на
равен достъп до услугите, предоставяни от различните компетентни органи, за
гражданите и бизнеса и ще се минимизират възможностите за така наречените
„дребни корупционни практики“, съгласно Националната стратегия за превенция и
противодействие на корупцията на Република България 2015-2020 г., като се
стандартизират сроковете и таксите при удостоверяването на документи с „апостил“.
При изследване на приложимостта на Вариант 1 „Предприемане на нормативна
намеса“ е отчетено обстоятелството, че спазването на правилата за осъществяване на
административно обслужване не се ограничава само до предоставянето на услуги, а
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обхващат и цялостния процес на комуникация между административните органи,
организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични
функции и органите на съдебната власт с гражданите и бизнеса. Във връзка с това е
констатирано, че предложенията за нормативни промени съответстват на поставените
стратегически цели за подобряване на качеството на административното обслужване и
повишаване на удовлетвореността на гражданите и бизнеса.
Предвид констатираната практическа неприложимост на други варианти за решаване
на проблемите, препоръчителният вариант за действие е Вариант 1.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.

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.
Негативните въздействия са разгледани като заинтересованите страни са разделени в
две условни групи – група на компетентни органи и група на гражданите и бизнеса.
Вариант 0 - „Без действие“:
Група на компетентните органи: Като негативен ефект върху дейността на
компетентните органи, предоставящи двете административни услуги, при избор на
Вариант 0 - „Без действие“ е идентифицирано запазването на ниското качество на
административното обслужване и невъзможност за ефективно изпълнение на
политиките в областта и по-конкретно на предприетите вече мерки по Решение № 704
от 05.10.2018 г. на Министерския съвет. При този вариант изследваните негативни
икономически, социални, екологични ефекти показват, че ще се запазят разходите за
предоставяне на административните услуги. В това число се включват разходите за
консумативи, логистика, заплати за персонал и др. Запазване на фактора „човешка
грешка“ ще продължи да води до липса на предвидимост, забавяне и ниско качество
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на предоставяните услуги и ще бъде предпоставка за корупционни практики. Това ще
доведе до понижаване на удовлетвореността и мотивацията за работа и текучество не
само за държавните служители, но и за всички, ангажирани в процесите по
предоставяне на административни услуги.
Гражданите и бизнеса: Задълбочаването на проблемите, свързани с ниското качество
на

административното

обслужване

и

невъзможността

за

отстраняване

на

констатираните проблеми по отношение на гражданите и бизнеса ще се изрази в
получаването на услуги с ниско качество, необоснована административна тежест,
непрозрачност и липса на предвидимост по отношение на сроковете и размера на
таксите за двете услуги. Изследваните негативни икономически, социални, екологични
ефекти показват, че ще се запазят разходите за гражданите и бизнеса, като ползватели
на услугите. В това число се включват разходите за консумативи, логистика, такси,
заплати за допълнителен персонал и др. Запазване на фактора „човешка грешка“ ще
продължи да бъде предпоставка за корупционни практики. Това ще доведе до спад на
доверието на гражданите и бизнеса в отношенията им с администрацията и до липсата
на удовлетвореност от предоставяните услуги.
Вариант 1 – „Предприемане на нормативни промени“:
Група на компетентните органи:
Няма идентифицирани негативни въздействия. Възможни са временни затруднения от
технически и ресурсен характер при предоставяне на услугите. Затрудненията ще се
преодолеят чрез правилно планиране и разпределение на ресурсите.
Гражданите и бизнеса:
Няма идентифицирани негативни въздействия.
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.
Положителните

въздействия

са

разгледани

общо

за

двете

условни

групи

заинтересовани страни – група на компетентните органи и за гражданите и бизнеса.
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Вариант 0 - „Без действие“:
Няма идентифицирани положителни въздействия при избор на Вариант 0 за
заинтересованите страни.
Вариант 1 – „Предприемане на нормативни промени“:
Ще се намали административната тежест за гражданите и бизнеса и ще се оптимизира
работата на администрацията. Ще се повиши доверието на гражданите и бизнеса, че са
налице реални гаранции за упражняване на законните им права и интереси, както и че
от страна на държавата са осигурени необходимите условия и стабилна среда за
правене

на

бизнес.

Като

страни

в

процесите по предоставяне на

двете

административни услуги и участници в процесите по административно обслужване,
положителните въздействия от нормативната намеса ще се изразят в подобряване на
качеството и удовлетвореността от административното обслужване и за двете групи.
Изследваните положителни икономически, социални, екологични ефекти за двете
групи показват, че ще се намалят общите разходи за гражданите и бизнеса за
предоставяне на услугите и ще се намали рискът от т.нар. „дребни корупционни
практики“.

7.Потенциални рискове:
Не са идентифицирани рискове от приемане на промените.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
Х Ще се намали
☐ Няма ефект
С проекта на нормативен акт се намалява административната тежест за гражданите и
бизнеса и се избягват така наречените „дребни корупционни практики“, съгласно
Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията на Република
България

2015-2020

г.,

като

се

стандартизират

сроковете

и

таксите

при

удостоверяването на документи с „апостил“. Ще се намали таксата за приблизително
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42 000 услуги от 15 на 5 лева и ще се съкрати срока за предоставяне на услугата.
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
С проекта на нормативен акт не се създават нови режими и услуги, а се стандартизират
срокове и таксите при заверка на удостоверения с апостил.
9. Създават ли се нови регистри?
Не
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те……………………………………….
10. Как въздейства актът върху микро, малките и средните предприятия (МСП)?
☐ Актът засяга пряко МСП
Х Актът не засяга пряко МСП
☐ Няма ефект
С въвеждане на промените за МСП ще се прилага единен стандарт при предоставянето
на услуги, свързани със заверка с апостил. Очакваният резултат от намесата конкретно
за МСП е законосъобразност, прозрачност и оптимизиране на процесите чрез
изключване на възможността за прилагане на различни срокове и изискване на
различни такси за услугите.
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
Х Не
12. Обществени консултации:
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет ще бъде публикуван на Портала за
обществени консултации в съответствие с изискванията на чл. 26 от Закона за
нормативните актове за срок от 30 дни.
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
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Х 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:
Дата:
Подпис:

