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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на
Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с
Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
В съответствие с чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация внасяме за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от
Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005
г.
Причини, които налагат приемането на предлаганите допълнения в Тарифата за
държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243
на Министерския съвет от 2005 г., са следните:
Агенцията по вписванията е бенефициент по проект „Надграждане на имотния
регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“,
изпълняван по Оперативна програма “Добро управление” (ОПДУ), BG05SFOP001-1.0020004-С01, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове и от
държавния бюджет, по Приоритетна ос 1 на ОПДУ „Административно обслужване и еуправление“ и по-специално по процедура „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната
карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република
България за периода 2016-2020 г.”. Целта му е да се осигурят опростени, изчистени от
регулаторна тежест административни услуги, които да бъдат предоставяни в рационално
изградени административни структури от специално обучени служители. Това ще
подпомогне изпълнението на формулираните цели за подобряване на административното
обслужване и постигане на добро управление. Тъй като целта на Проекта е в направлението
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„Увеличаване на достъпните за гражданите и бизнеса услуги, предоставяни по електронен
път“, в неговите рамки беше разработена и внедрена серия нови електронни услуги. Сред
тях са: автоматизирани уведомявания на страните, като обратна връзка за статуса на
молбата им; удостоверявания с електронен подпис, предоставяни чрез отдалечен достъп;
внасяне на заявления по електронен път; аналитични и справочни услуги за финансовия
сектор, НСИ, НАП, нотариуси, съдебни и публични изпълнители, вещи лица и др.
Предвижда се възможност за отдалечен достъп на тези лица и институции до делата,
партидните книги и регистрите в службите по вписванията, който ще се основава на
личното им качество на страна или участник в производствата. Всички тези услуги ще бъдат
предоставяни безвъзмездно за държавните институции и местната власт, но за всички
останали случаи се предвижда тяхното облагане с прости такси. Това са услуги, които по
своята същност не съставляват вписвания, отбелязвания, заличавания или издаване на
удостоверения, а се надграждат върху огромната база данни за недвижими имоти,
формирана през последните двадесет години. В рамките на проекта е предвидено да се
изработят пакет от нормативни актове, в това число и настоящият акт, с които да се постави
нормативната основа на посочените по-горе електронни услуги.
Допълненията, които се предлагат, имат за цел улесняване на разработването и
предлагането на нови електронни услуги от страна на Агенцията по вписванията. Тези
услуги са от кръга мерки за въвеждане на електронното правителство в съответствие с
приетата от правителството Стратегия за въвеждане на електронното управление и
свързаните с нея политики и стратегически документи. Приемането на постановлението е
само една обслужваща част от мерките за оптимизация на държавната администрация чрез
автоматизиране и облекчаване на административните услуги, а оттам – и за намаляване на
административната тежест върху гражданите и бизнеса.
Същевременно се насърчава възможността за използването на електронни услуги
чрез намаляване на таксите за услугите, предоставяни по електронен път, улесняване на
гражданите и бизнеса и намаляване на административната тежест чрез постепенно
въвеждане на принципите и дейностите на електронното правосъдие и електронното
управление, без да се налага личното им присъствие на гишетата на службите по
вписванията.
И не на последно място, повишаване на сигурността на гражданския оборот въз
основа на системата за сигурност на данните, автентификация на личните данни на
заявителя, възможностите за допълнителен контрол и валидиране на данните и гарантиране
на предотвратяването на имотните измами.
Тези цели са в съответствие с приоритетите и целите в приетите от правителството
програма за управление на страната и стратегическите документи в областта на
електронното управление.
В проекта на акт се предвижда предвиждат отделни (различни) такси при заявяване
по електронен път на услуги от типа справки, преписи и удостоверения, както и
предоставяне чрез отдалечен достъп до информационната система на копия на документи,
без значение от обема на документа, който се издава.
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С предлаганата промяна при използването на електронни услуги в различните
производства по Правилника за вписванията и в нотариалните производства, чрез
въвеждането на съответните такси за тези услуги, ще се насърчи използването на
електронните услуги, от една страна, и ще намали административната тежест за
гражданите и бизнеса, от друга.
В резултат от приемането на предложените промени се очакват следните резултати:
 по-нататъшното развитие на системата от услуги, изпълнявани от службите по
вписванията, в посока гарантиране на сигурността и публичността на вписванията и
предотвратяването на имотните измами. Увеличаване на броя на услугите, предоставяни по
електронен път;
 намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, а също и
върху административните органи и лицата, осъществяващи публични функции, чрез
съществено елиминиране на процесите, изискващи лично присъствие, и услугите на гише.
 оптимизация на държавната администрация и добро управление;
 въвеждане на принципите и дейностите на електронното правосъдие и
електронното управление;
 създаване на база за развитието на комплексни административни услуги,
изчистени от регулаторна тежест;
 подобряване на административното обслужване.
Предложеният проект на акт няма да доведе до въздействие върху държавния
бюджет. Не се налага допълнително инвестиране на нови финансови и други ресурси.
Самата инвестиция вече е направена за разработването, проектирането, изпълнението и
въвеждането в действие на интегрираната информационна система за вписванията в
периода 2007-2009 г. и е изплатена чрез предлаганите от двете подсистеми услуги чрез
отдалечен достъп. Изпълнението на предлаганите промени ще се реализира чрез въведените
нови функционалности в информационната система по проект по Оперативна програма
„Добро управление“. В рамките на проекта са предвидени мерки за надграждане на
системите и постигане на по-висока степен на електронизация на предлаганите услуги,
което ще осигури възможност за съкращаване на разходите (финансови и други ресурси) на
физическите и юридическите лица.
Проектът на нормативен акт не съдържа разпоредби, въвеждащи актове на
Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с европейското
право.
На основание чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, проектът на постановление е изпратен за съгласуване, като
получените становища са разгледани и отразени в приложената справка.
Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на акт, заедно с
доклада и частичната предварителна оценка на въздействието, са публикувани на интернет
страницата на Министерството на правосъдието, на интернет страницата на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и на Портала за
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обществени консултации на Министерския съвет, като е предоставен 30-дневен срок за
предложения и становища.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед изложеното по-горе и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация предлагамe Министерският съвет да
разгледа и приеме приложения проект на Постановление за допълнение на Тарифата за
държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243
на Министерския съвет от 2005 г.

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА

4

