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На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.
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;
- 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.
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Изпълнението на декларацията на Република България към ратификационния
документ по Конвенцията изисква и 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.).
Предлага се вместо такса в размер на 15 лв., събирана до момента от
Министерството на външните рабори за услугата „апостил“, таксата, която ще се събира от
областните администрации, да се определи в размер на 5 лева. От една страна, това би
представлявало допълнителна мярка за намаляване на административната тежест за
гражданите, а от друга – новият размер на таксата съответства в по-голяма степен на
разходоориентирания принцип за определяне на държавните такси.
Проектът на постановление на Министерския съвет не съдържа разпоредби,
транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не се прилага справка за
съответствие с европейското право.
По проекта на постановление е извършена частична предварителна оценка на
въздействието.
В изпълнение на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация са
проведени обществени консултации. Проектът на постановление, докладът към него,
частичната предварителна оценка на въздействието и становището на дирекция
„Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет по
оценката са публикувани на интернет страницата на Министерския съвет и на Портала за
обществени консултации за срок от 14 дни. Получените в посочения срок становища са
отразени съгласно приложената справка.
Проектът на акт е съгласуван в съответствие с чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Получените в установения
срок становища са отразени съгласно приложената справка.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да
разгледа и приеме приложения проект на Постановление за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет.
Приложения:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет;
2. Съгласувателни становища и справка за отразяването им;
3. Финансова обосновка;
4. Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт;
5. Съобщение до средствата за масово осведомяване.

