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администрация на Министерския съвет
1. Дефиниране на проблема:
Предоставяне на административна услуга „апостил“ за документи, издавани от
общинските администрации, само от Министерството на външните работи (МВнР) в гр.
София за всички български граждани, независимо от местоживеенето им
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
 Необходимост за потребителите на услугата да пътуват до гр. София или да
ползват пълномощник
 Натрупване на опашки в звеното за административно обслужване на МВнР в гр.
София
 Необходимост от изпълнение на поет международен ангажимент към страните
по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни
публични актове, уведомени официално чрез МВнР, че от 1 януари 2019 г.
компетентен орган за издаване на „апостил“ за документи на общински
администрации за България са областните администрации
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.).
С изменението на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на
изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Закон за изменение и
допълнение, ДВ, бр. 45 от 2018 г.) бяха създадени предпоставки за реформа при
извършването на заверки с „апостил” на документи, издавани от общинските
администрации, в рамките на правителствения приоритет за намаляване на
административната тежест и оптимизиране на административните услуги.
Конвенцията предвижда взаимно нотифициране на страните по нея чрез
депозитаря (Кралство Нидерландия) за компетентните национални органи, които
заверяват чрез „апостил“ подписа на съответните длъжностни лица върху публични
актове. За Република България, след измененията през 2018 г. в декларацията към
ратификационния документ, считано от 1 януари 2019 г. тези органи са следните:
- Министерството на правосъдието – за актове на съдилищата и нотариусите;
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- 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.
При сега действащата нормативна уредба дейностите по заверка с „апостил” на
документи, издавани от общинските администрации, се извършват от Министерството
на външните работи. По този начин всяко лице, което има нужда от услугата, трябва да
пътува до София или съответно да ползва услугите на посредник, което на практика
изисква допълнително време и води до по-високи финансови разходи за гражданите и
бизнеса.
Децентрализирането на услугата за документи, издавани от общинските
администрации, би спестило време и средства на гражданите, които живеят извън
София и би намалило концентрацията на клиенти в звеното за административно
обслужване в Министерствтото на външните работи. Всяка от 28-те областни
администрации ще заверява с „апостил” документи, издавани от всяка общинска
администрация в страната, като базата данни със спесимените на подписи на кметовете
и на оправомощените общински служители ще бъде поддържана на централно ниво от
администрацията на Министерския съвет.
Относно мащаба на предлаганата промяна, по статистика за 2017 г.,
административната услуга „заверяване с апостил“ е предоставена около 300 хил. пъти,
като при 60 хил. от тях е заверяван подписът на кмет или служител на общинска
администрация.
Изпълнението на декларацията на Република България към ратификационния
документ по Конвенцията не може да се осъществи без нормативна намеса и изисква
промени във вътрешната нормативна уредба на подзаконово ниво, а именно в
Правилникa за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (oбн.,
ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр.
77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г. и бр. 95 от 2017 г.) и в Тарифа № 3 за таксите, които се
събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи
по Закона за държавните такси (обн., ДВ, бр. 3 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2009 г.,
бр. 18 и 34 от 2010 г., бр. 4 и 70 от 2016 г., бр. 75 от 2018 г.).
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 нормативния акт. Анализ на проблема е
изготвен и представен от МВнР във връзка с приемането на Решение на Министерския
съвет за предложение до Народното събрание за изменение на Закона за ратифициране
на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни
публични актове.
2. Цели:
С приемането на проекта на акт се цели:
 Намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса;
 Намаляване на концентрацията на клиенти в звеното за административно
обслужване в Министерствтото на външните работи;
 Изпълнение на декларацията към ратификационния документ на Република
България към Конвенцията за премахване на изискването за легализация на
чуждестранни публични актове.
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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:
 Потребители на административна услуга „апостил“ – не повече от 60 хил.
годишно
 Областни администрации - 28.
 Служители в областните администрации – не по-малко от 60
 Администрация на Министерския съвет
 Служители в МВнР – звено за административно обслужване – около 10 души.
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 за действие „без действие“
Вариант за действие 1 – приемане на Постановление за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет – предпочитан вариант.
С проекта на постановление ще се предвиди изменение на 2 нормативни акта:
- Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа
(oбн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96
от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г. и бр. 95 от 2017 г.) – изменението
се състои в изрично посочване на областните администрации като компетентен
орган за заверка с „апостил“ на документи, издавани от общинските
администрации;
-

Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата
на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси (обн.,
ДВ, бр. 3 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2009 г., бр. 18 и 34 от 2010 г., бр. 4 и 70
от 2016 г., бр. 75 от 2018 г.) – регламентиране на такса за услугата, предоставяне
от областните администрации в размер на 5 лв. (15 лв. досега), като размерът е
съобразен с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите
по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност и разходването им.

Вариант за действие 2 – нерегулаторна намеса.
Този вариант се състои в прилагане на промяната само въз основа на изменената
декларация на Република България към ратификационния документ по Конвенцията за
премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.
Вариантът предполага и липса на държавна такса за услугата, предоставяна от
областните администрации.

4
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
5. Негативни въздействия:
Вариант „без действие“ – очаквани негативни въздействия:
 запазване на затрудненията и разходите за потребителите на услугата, свързани
с необходимостта от пътуване до гр. София или с ползването на пълномощник
 запазване на опашките в звеното за административно обслужване в МВнР
 непризнаване на апостилите, издавани от МВнР за документи на общинските
администрации, от страна на другите страни по Конвенцията за премахване на
изискването за легализация на чуждестранни публични актове
Вариант за действие 1 (приемане на постановление) – негативни въздействия от
приемането на постановлението се очакват за:
- областните администрации – повишени разходи във връзка с предоставянето на
услугата; необходимост от реорганизация на работата;
-

служители в областните администрации, пряко натоварени с предоставянето на
услугата – повишено натоварване във връзка с допълнителните задачи, извън
досегашните задължения;

-

администрация на Министерския съвет – допълнителни разходи във връзка с
осигуряването на публичен регистър на апостилите и на централна база данни
със спесимените на подписите на кметове и служители на общински
администрации; допълнително натоварване за структурното звено, което ще има
задължения във връзка с регистъра и с базата данни.

Вариант за действие 2 (нерегулаторна намеса) – свързан със значителна правна
несигурност относно пряката приложимост на декларацията към ратификационния
документ и риск от съдебни и извънсъдебни претенции във връзка с услуга със спорно
правно основание.
Друг негативен ефект в този ваирант поради безплатния характер на услугата е
допълнителното бюджетно натоварване във връзка с разходите, необходими за
осигуряването на услугата.
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.
6. Положителни въздействия:
Вариант „без действие“ – не се очакват положителни въздействия.
Вариант за действие 1 (приемане на постановление):
За гражданите – потребители на административни услуги:
 Намаляване на административната тежест във връзка с възможността услугата
да се получи от най-близкия областен град;
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 Намаляване на административната тежест във връзка с намаления размер на
таксата от 15 на 5 лв.;
 По-малки опашки в звеното за административно обслужване в МВнР поради
намаляването на броя на услугите с около 1/5 годишно (60 хил. от общо 300
хил.) – този ефект е приложим за потребителите на другите административни
услуги на МВнР, които се предоставят в гр. София.
За служителите в звеното за административно обслужване в МВнР – намалено работно
натоварване във връзка с намаления брой на услугите.
Вариант за действие 2 (нерегулаторна намеса) – намаляване на разходите за
гражданите поради безплатния характер на услугата.
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.
7. Потенциални рискове: приемането на нормативната промяна (при избор на
предпочитания Вариант 1) е свързано с няколко риска в краткосрочен план (в преходния
период):
 Наличие на затруднения от технологично и методологическо естество,
включително във връзка с подготвеността на служителите в областните
администрации за предоставяне на услугата;
 Липса на информираност на потребителите на услугата за промяната от 1 януари
2019 г. с последиици – опит за заявяването й в МВнР и отказ от служителите в
МВнР за предоставяне на услугата поради липса на правно основание и на
компетентност на институцията.
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
 Ще се намали
☐ Няма ефект

Намаляването на административната тежест е в 2 направления:
 Намалени разходи и време във връзка с възможността услугата да се получи от
най-близкия областен град;
 Намалени разходи във връзка с намаления размер на таксата от 15 на 5 лв.;
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Засяга се съществуващата услуга, предоставяна досега от МВнР
9. Създават ли се нови регистри?
Да.
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те:
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-

Публичен регистър на издадените апостили, който ще се поддържа от
администрацията на Министерския съвет;

-

База данни (или регистър) на спесимените на подписите на кметове и служители
в общинските администрации – без публичност поради наличието на лични
данни.

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:
В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове ще бъдат проведени
обществени консултации на Портала за обществени консултации с продължителност 14
дни.
Намаленият срок на обществените консултации е свързан с необходимостта
нормативната промяна да е в сила от 1 януари 2019 г., както и от вече проведените
консултации и решения на МС и НС за предприемането й.
Обсъждане на промяната беше направено преди приемането й като мярка, предложена
от МВнР в изпълнение на правителственото решение по т. 30 от Протокол № 28 от
Заседанието на Министерския съвет на 28 юни 2017 г. и включването й в пакета от
мерки за намаляване на административната тежест, приет с решението по т. 26 от
Протокол № 36 от заседанието на Министерския съвет на 23 август 2017 г.
Общата посока на промяната беше обсъдена и приета и от Народното събрание със
Закона за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за
премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр.
45 от 2018 г.)
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:
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Красимир Божанов, директор на дирекция „Модернизация на администрацията“,
администрация на Министерския съвет
Дата: 13.12.2018 г.
Подпис:

