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Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

УВАЖЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
неговата администрация представям на Вашето внимание проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския
съвет.
С настоящия проект на постановление се изменят и допълват Правилникът за
легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.)
и 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.)
Проектът на Постановление е 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, създаване на
по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност и Стратегията за развитие на
държавната администрация 2014-2020. В Стратегията е констатирано, че в Република
България липсва стандартизиране на предоставяните административни услуги по отношение
на процедури, документация и срокове като различните практики затрудняват бизнеса и
административната тежест e значителна. 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.
Разработването на проекта е свързано и с изпълнение на констатациите от проведеното
проучване по метода „Таен клиент“ през май и юни 2019 г., което се проведе в съответствие с
т. 5 от Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за трансформация на модела на
административно обслужване. В обхвата на наблюдението са включени администрации, които
предоставят различни административни услуги, като сред тях е услуга № 2972 „Издаване на
удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските
администрации“. Констатирано е, че при предоставянето на тази услуга областните
администрации определят различни срокове и 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 в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа
(Правилник) се посочва удостоверяването на документи по реда посочен в Конвенцията за
премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове да се извършва
чрез издаване на удостоверение „апостил“ и се уточняват изрично оправомощените за това
органи:
 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 административни
документи.
С изменението и допълнението на Правилника се предлага срокът за издаване на
удостоверението „апостил“ да се определи до осем работни часа, а при обективни
обстоятелства до два работни дни.
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 за всички
органи се фиксира на 5 лв.
С проекта на ПМС 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“.
Проектът на Постановление на Министерския съвет не съдържа разпоредби и
транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не се налага справка за
съответствие с европейското право.
По проекта на акт е извършена частична предварителна оценка на въздействието.
На основание чл. 26 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 на Министерския съвет, докладът към него и
частичната оценка на въздействието са публикувани на Портала за обществени консултации
за срок от 30 дни.
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
нормативни актове е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, като получените становища са отразени в
приложените справки.
Предложеният проект на акта не води до въздействие върху държавния бюджет.
УВАЖЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и неговата администрация, предлагам на Министерския съвет да приемe
приложения проект на постановление на Министерския съвет.

Приложения:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
нормативните актове.
2. Финансова обосновка.
3. Частична предварителна оценка на въздействието.
4. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ относно качеството
на извършената оценка на въздействието.
5. Съобщение за средствата за масово осведомяване.
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