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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Действащата Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията,
приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г. към настоящия момент не
предвижда 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.
За 2019 г. службите по вписванията са предоставили около 634 хиляди единици услуги
от типа справки, преписи и удостоверения, вкл. за държавни органи и публични
институции, или средномесечно – по над 52 хиляди. Всички те са изпълнени присъствено,
което налага поне две посещения в службите, или поне един милион човекочаса разход на
време само от страна на заинтересованите страни. Дори и по най-скромни оценки това е
разход, възлизащ от 75 до 125 хиляди работни човекодни годишно. Допускането е, че този

разход може да се съкрати с една четвърт до една трета на настоящия етап в зависимост от
нагласите на заявителите на услуги.
Това налага да се въведе нова регламентация при използването на електронни услуги в
различните производства по Правилника за вписванията и в нотариалните производства,
като елемент от въвеждането на електронното правосъдие и електронното управление в
Република България, чрез въвеждането на съответните такси за тези услуги.
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, автоматизирано
предоставяне на голяма част от услугите за гражданите и бизнеса, при това с висока степен
на електронизация, от една страна, а от друга – повишаване на ефективността и
ефикасността на работа на администрациите, тяхната производителност и съответствието
им с дългосрочните стратегии и цели на държавно развитие. 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 „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. Чрез намаляване на таксите за услугите се насърчава
възможността за използването на електронни услуги, 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.
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.).
Проблемът не може да бъде решен в рамките на съществуващите норми на Тарифата за
държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (Тарифата), тъй като се предлага
въвеждането на принципно нови възможности, които отразяват технологичното развитие
на информационната инфраструктура през последните десет години, и които не са могли да
бъдат взети предвид при предходни изменения и допълнения на Тарифата. Също така,
невъзможно е таксите за електронните услуги да бъдат въведени в рамките на
организационна промяна или чрез въвеждане на нови технологични възможности тъй като
самата организация на работа е твърдо установена в Правилника за вписванията, по който
се извършват съответните действия и услуги.
По отношение на производствата по издаването на справки по нотариалните книги
(писмени и устни), издаването на преписи и преписи или извлечения от вписаните актове
се въвеждат нови такси, когато тези производства и съответните им услуги са инициирани
по електронен път чрез отдалечен достъп. Тези нови такси изискват изрична правна
регламентация.
2. Цели: 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?
Стратегическа цел: оптимизация на държавната администрация и постигане на добро
управление.
Оперативни цели:
 Улесняване на гражданите и бизнеса, а също и административните органи и лицата,
осъществяващи публични функции, 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;
 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;
 Насърчаване на възможността за използването на електронни услуги чрез намаляване
на таксите за услугите, предоставяни по електронен път;
 Създаване на основа за бъдещо постепенно развитие на електронното правосъдие и
електронното управление чрез натрупване на опит.
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.

3. Идентифициране на заинтересованите страни:
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.).
– службите по вписванията – 113 служби;
– всички лица, които имат качеството на страни или участници в производствата по
Правилника за вписванията и в нотариалните производства по ГПК:
а) нотариуси – 600 бр.;
б) съдебни изпълнители - около 400;
в) адвокати - общият брой на действащите адвокати в Република България за 2020 г. е 13
880 съгласно обнародвания от Висшия адвокатски съвет списък (ДВ, бр. 96 от 2019 г.);
г) банки;
д) лица, извършващи по занятие посредничество в търговията с недвижими имоти – не може
да бъде посочен точен брой;
е) граждани и юридически лица, страни в посочените производства - не може да бъде
посочен точен брой, доколкото броят на ползвателите на административни услуги варира;
ж) Държавната агенция за електронно управление с оглед на обстоятелството, че същата
администрира Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта "без действие".
Вариант за действие 0 „Без действие“:
При този вариант няма да:
- бъдат постигнати оптимизация на държавната администрация и добро управление;
- бъдат въведени принципите и дейностите на електронното правосъдие и
електронното управление;
- бъде създадена база за развитието на комплексни административни услуги,
изчистени от регулаторна тежест;
- бъде подобрено административното обслужване;
- бъде намалена административната тежест;
- бъде повишена сигурността на гражданския оборот и гарантирано
предотвратяването на имотните измами.
Към настоящия момент в производствата по Правилника за вписванията липсва
възможност за 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.
За 2019 г. службите по вписванията са предоставили около 634 хиляди единици услуги
от типа справки, преписи и удостоверения, вкл. за държавни органи и публични
институции, или средномесечно – по над 52 хиляди. Всички те са изпълнени присъствено,
което налага поне две посещения в службите, или поне един милион човекочаса разход на
време само от страна на заинтересованите страни. Дори и по най-скромни оценки това е
разход, възлизащ на 75-125 хиляди работни човекодни годишно. Допускането е, че този
разход може да се съкрати с една четвърт до една трета на настоящия етап, в зависимост от
нагласите на заявителите на услуги.
Това поражда необходимост от въвеждане на правила, уреждащи използването на
електронни услуги в производствата по Правилника за вписванията и в нотариалните
производства по ГПК, като елемент от въвеждането на електронно правосъдие и електронно
управление в Република България.
При избор на този вариант и неприемане на проекта на акт, няма да бъдат постигнати
стратегическите и оперативни цели.
Вариант за действие 1 „Приемане на предложения проект на акт“:
При този вариант ще бъде създадена нормативна уредба, с която ще:
- бъдат постигнати оптимизация на държавната администрация и добро управление;
- бъдат въведени принципите и дейностите на електронното правосъдие и
електронното управление;

- бъде създадена база за развитието на комплексни административни услуги,
изчистени от регулаторна тежест;
- бъде създадена база за развитието на автоматизирани вътрешни административни
услуги между органите на публичната администрация;
- бъде подобрено административното обслужване;
- бъде намалена административната тежест;
- бъде повишена сигурността на гражданския оборот и гарантирано предотвратяването
на имотните измами.
В практиката почти всички партиди и регистри от дълго време не се водят на хартиен
носител, с изключение на книгите по вписванията и книга „Откази“. Входящият регистър
се води като електронен, но се приключва по дни на хартиен носител с подписа на съдията
по вписванията. Тези обективни предпоставки налагат изрична правна регламентация,
която в момента липсва.
Целта на проекта е да се осигурят опростени, изчистени от регулаторна тежест
административни услуги, които да бъдат предоставяни в рационално изградени
административни структури от специално обучени служители, автоматизирано
предоставяне на голяма част от услугите за гражданите и бизнеса при това с висока степен
на електронизация, от една страна, а от друга – повишаване на ефективността и
ефикасността на работа на администрациите, тяхната производителност и съответствието
им с дългосрочните стратегии и цели на държавно развитие. 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 „Увеличаване на достъпните за гражданите
и бизнеса услуги, предоставяни по електронен път“, в неговите рамки е 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. 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.
Предвидени са промени в следните нормативни актове:
- Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на
информационните системи на кадастъра и на имотния регистър, за достъпа до данните в
тях и достъпа до данните в други специализирани информационни системи (по чл. 7, ал. 3
от Закона за кадастъра и имотния регистър) – наредбата е приета с Постановление № 245
на Министерския съвет от 3 септември 2020 г. и е обнародвана в ДВ, бр. 79 от 8 септември
2020 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 21 април 2005 г. за воденето
и съхраняването на имотния регистър, издадена от Министерството на правосъдието –
наредбата е обнародвана в ДВ, бр. 68 от 31 юли 2020 г.
- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Правилника за вписванията, одобрен с Постановление № 1486 на Министерския съвет от
1951 г. – на етап подготовка за обществени консултации и междуведомствено съгласуване.
С настоящите промени в изброените по-горе нормативни актове, ще се гарантира
законосъобразността на заявяваните от страна на граждани, юридически лица и държавни
органи услуги по електронен път.
Приемането на постановлението е само една обслужваща част от мерките за
оптимизация на държавната администрация, чрез автоматизиране и облекчаване на
административните услуги. Чрез намаляване на таксите за услугите се насърчава
възможността за използването на електронни услуги, 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.
В раздел 1 от действащата Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по
вписванията, е посочен размера на следните такси:
Чл. 1. За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа,
съхранявани в Службата по вписванията, се събира такса 3 лв. за първа страница и по 2 лв.
за всяка следваща страница.
Конкретните предложения за изменение на този член са:
„Когато заявяването се извършва по електронен път таксата е 5 лв.“
В чл. 6, ал. 2 се създава изречение второ: „Когато чрез отдалечен достъп до
Информационната система се предоставя копие на документ, се събира такса в размер на
2,50 лв.“
При съществуващата уредба размерът на таксата не винаги е известен предварително,
поради наличието на такси за обем – таксата се изчислява на база брой страници (напр. за
преписи). За да не се допуска изпълнение на услуги без таксуване (заявени услуги с
непотърсен резултат), се предлагат прости такси при заявяване на услуги по електронен
път. За определяне размера на таксите е извършен анализ, въз основа на който е установен
средният размер на разходите на единица услуга от съответната категория. В резултат на
анализа се предлага да се въведе проста такса за производствата от всеки отделен тип, дори
и когато не се изпълнява напълно електронизирана услуга. При самото заявяване на
определената услуга, потребителят ще трябва да заплати съответната такса. Това би довело
до по-висока събираемост и би намалило разхода на труд и време за калкулиране, вътрешна
комуникация със съдиите по вписванията и съобщаване на определената такса.
Същността на конкретните предложения за уредба е следната:
С предлаганите промени 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.
С това допълнение се предлага нова регламентация при използването на електронни
услуги в различните производства по Правилника за вписванията и в нотариалните
производства, като елемент от въвеждането на електронното правосъдие и електронното
управление в Република България, чрез въвеждането на съответните такси за тези услуги,
която ще насърчи използването на електронните услуги, от една страна, и ще намали
административната тежест за гражданите и бизнеса, от друга.
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.
Вариант за действие 2 „Предприемане на организационни и други мерки без
нормативни промени“:
Не е възможно предприемането само на организационни и други мерки. Необходимо е
изричното нормативно уреждане на проблема.
На основание на гореизложеното се препоръчва приемането на Вариант 1 с оглед на
неговата ефективност и полезност.
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.
Разгледаните варианти на въздействие са представени общо за заинтересованите страни,
поради това че не се очаква различен ефект по отношение на тях.
Вариант за действие 0 „Без действие“:
При този вариант няма да:
- бъдат постигнати оптимизация на държавната администрация и добро управление;
- бъдат въведени принципите и дейностите на електронното правосъдие и електронното
управление;

- бъде създадена база за развитието на комплексни административни услуги, изчистени
от регулаторна тежест;
- бъде подобрено административното обслужване;
- бъде намалена административната тежест;
- бъде повишена сигурността на гражданския оборот и гарантирано предотвратяването на
имотните измами.
Вариант за действие 1 „Приемане на предложения проект на акт“:
Не се предвиждат негативни въздействия.
Очаквани негативни въздействия по заинтересовани страни:
Служби по вписванията – 113
служби;

Не се очакват

Страни или участници в производствата по Правилника за вписванията и в
нотариалните производства по ГПК:
а) Нотариуси – 600 бр.;

Не се очакват

б) Съдебни изпълнители - около
400;

Не се очакват

в) Адвокати - 13 880;

Не се очакват

г) Банки;

Не се очакват

д) Лица, извършващи по занятие
посредничество в търговията с
недвижими имоти.

Не се очакват

е) Граждани и юридически лица,
страни в посочените
производства.

Не се очакват

ж) Държавна агенция за
електронно управление.

Не се очакват преки. Поради големия обем на
данните
е
възможна
необходимост
от
увеличаване капацитета на Единния портал за
заявяване на електронни услуги.

Вариант за действие 2 „Предприемане на организационни и други мерки без
нормативни промени“:
Не е възможно предприемането само на организационни мерки. Необходимо е
изричното нормативно уреждане на проблема. За този вариант са присъщи всички
негативни въздействия на Вариант 1.
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.
Разгледаните варианти на въздействие са представени общо за заинтересованите страни,
поради това, че не се очаква различен ефект за тях.
Вариант за действие 0 „Без действие“:
При неприемане на проекта на акт положителни въздействия върху заинтересованите
страни не се очакват.
Вариант за действие 1 „Приемане на предложения проект на акт“:
За 2019 г. службите по вписванията са предоставили около 634 хиляди единици услуги
от типа справки, преписи и удостоверения, вкл. за държавни органи и публични
институции, или средномесечно – по над 52 хиляди. Всички те са изпълнени присъствено,
което налага поне две посещения в службите, или поне един милион човекочаса разход на
време само от страна на заинтересованите страни. Дори и по най-скромни оценки това е
разход, възлизащ от 75 до 125 хиляди работни човекодни годишно. Допускането е, че този
разход може да се съкрати с една четвърт до една трета на настоящия етап в зависимост от
нагласите на заявителите на услуги.
При този вариант ще бъде създадена нормативна уредба, с която ще:
- бъдат постигнати оптимизация на държавната администрация и добро управление;
- бъдат въведени принципите и дейностите на електронното правосъдие и електронното
управление;
- бъде създадена база за развитието на комплексни административни услуги, изчистени
от регулаторна тежест;
- бъде подобрено административното обслужване;
- бъде намалена административната тежест;
- бъде повишена сигурността на гражданския оборот и гарантирано предотвратяването
на имотните измами.
Позитивни въздействия по заинтересовани страни:
Службите по вписванията – 113
служби;

Повишаване ефикасността на работа на службите по
вписванията, бързо и качествено обслужване.
Сигурност на данните, автентификация на личните
данни на заявителя, възможностите за допълнителен
контрол и валидиране на данните.
Гарантиране на сигурността и публичността на
вписванията и предотвратяването на имотните
измами. Ще осигури възможност за съществено
съкращаване на разходите – на време, финансови и
човешки труд.
Страни и участници в производствата по Правилника за вписванията и в нотариалните
производства по ГПК:

а) нотариуси – 600 бр.;

Осигуряване на автоматизиран достъп до актуални
имотни данни и възможност за иницииране на тези
производства и съответните им услуги по електронен
път чрез отдалечен достъп и чрез електронен
документ за инициирането им (молба/заявление).
Съкращаване на разходите – на време, финансови и
човешки труд.

б) съдебни изпълнители - около
400;

Осигуряване на автоматизиран достъп до актуални
имотни данни и възможност за иницииране на тези
производства и съответните им услуги по електронен
път чрез отдалечен достъп и чрез електронен
документ за инициирането им (молба/заявление).
Съкращаване на разходите – на време, финансови и
човешки труд.

в) адвокати - 13 880;

Разширен достъп до данните от книгите и регистрите
и до услуги с тях. Улесняване достъпа до незаверени
и заверени преписи на вписани актове чрез отдалечен
достъп. Намаляване времето и разходите за
получаване на услуги и на необходимостта от лично
присъствие. Улесняване правната защита на
клиентите чрез дистанционно получените данни.

г) банки;

Разширен достъп до данните от книгите и регистрите
и до услуги с тях. Улесняване достъпа до незаверени
и заверени преписи на вписани актове чрез отдалечен
достъп. Намаляване времето и разходите за
получаване на услуги и на необходимостта от лично
присъствие. Улесняване процесите на вземане на
решения.

д) лица, извършващи по занятие
посредничество в търговията с
недвижими имоти - не може да
бъде посочен точен брой.

Разширен достъп до данните от регистрите и до
услуги с тях. Улесняване достъпа до незаверени
преписи на вписани актове чрез отдалечен достъп.
Намаляване времето и разходите за получаване на
услуги и на необходимостта от лично присъствие.

е) граждани и юридически лица,
страни в посочените
производства - не може да бъде
посочен точен брой, доколкото
броят на ползвателите на
административни услуги варира.

Разширен достъп до данните от книгите и регистрите
и до услуги с тях. Улесняване заявяването на
незаверени и заверени преписи на вписани актове
чрез отдалечен достъп. Намаляване времето и
разходите за получаване на услуги и на
необходимостта от лично присъствие.

ж)Държавна агенция за
електронно управление.

Улеснено съгласуване и координиране на процесите
за осигуряване на оперативна съвместимост на
системите.

Вариант за действие 2 „Предприемане на организационни и други мерки без
нормативни промени“:
При неприемане на проекта на акт положителни въздействия върху пряко и косвено
заинтересованите страни не се очакват.
Определяне на по-значимите въздействия:
Стратегическите и оперативни цели на проекта могат да бъдат постигнати само при
възприемане на Вариант 1.
По значими въздействия на този вариант са:
- Повишаване на ефикасността на работа на службите по вписванията, бързо и
качествено обслужване и намаляване на обема на книгите, които се водят на хартиен
носител. Гарантиране на сигурността и публичността на вписванията и предотвратяването
на имотните измами. Ще се осигури възможност за съществено съкращаване на разходите
– на време, финансови и човешки труд.
- Осигуряване на автоматизиран достъп до актуални кадастрални и имотни данни и
възможност за иницииране на тези производства и съответните им услуги по електронен
път чрез отдалечен достъп и чрез електронен документ за инициирането им
(молба/заявление). Съкращаване на разходите – на време, финансови и човешки труд.
- Разширен достъп до данните от книгите и регистрите и до услуги с тях. Улесняване
на достъпа до незаверени и заверени преписи на вписани актове чрез отдалечен достъп.
Намаляване на времето за получаване на услуги и на необходимостта от лично присъствие.
Улесняване процесите на вземане на решения.
- Разширен достъп до данните от книгите и регистрите и до услуги с тях. Системно
получаване на валидирани данни от първичните бази данни, регистри и системи за
специфичните цели на държавните и местни органи и администрации. Улесняване на
процесите на вземане на решения. Повишена събираемост на местните приходи.
-

Получаване на автоматизиран достъп до необходимите им данни:

1. общинските данъчни служби – по отношение работата с данните за прехвърлените,
учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти в случаите
по чл. 51, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси;
2. общинските служби по земеделие – по отношение промените в собствеността и
предназначението на земеделските земи при условията на чл. 7, ал. 5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи;
3. регионалните дирекции по горите – по отношение на разпоредителните действия и
сделки с гори и земи в горски територии и предоставяне на сканирани копия от вписаните
актове при сделки със земи от горския фонд в случаите, предвидени в Закона за горите;
4. Националният институт за недвижимо културно наследство – по отношение
прехвърлителните сделки с имоти - недвижима културна ценност при условията на чл. 68,

ал. 4 от Закона за културното наследство, включително за продажби на наследство и
вписване на преписи от обявени завещания;
5. органите по социалното подпомагане при условията на чл. 6, ал. 2 Закона за социално
подпомагане за установяване на притежаваните от кандидатите за социално подпомагане
имоти;
6. Националната агенция за приходите – по отношение на прехвърлените, учредените,
изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти, както и за учредените,
изменените и заличените ипотеки;
- улеснено съгласуване и координиране на процесите за осигуряване на оперативна
съвместимост на системите.
Въздействия:

Вариант 0
Без действие

Вариант 1 Приемане
на
предложения
проект на акт

Вариант за действие 2
„Предприемане
на
организационни
и
други
мерки
без
нормативни
промени“:

Ефективност:
Цел 1:
Оптимизация на
държавната
администрация и
постигане на добро
управление

Ефективност:
Цел 1:
-няма да бъде
постигната
оптимизация на
държавната
администрация;

Ефективност:

Ефективност:
Цел 1:

- няма да бъдат
въведени принципите и
дейностите на
електронното
правосъдие и
електронното
управление;

-ще бъдат въведени
принципите и
дейностите на
електронното
правосъдие и
електронното
управление;

-няма да бъдат
въведени принципите и
дейностите на
електронното
правосъдие и
електронното
управление;

- няма да бъде
създадена база за
развитието на
комплексни
административни
услуги, изчистени от
регулаторна тежест

- ще бъде създадена
база за развитието на
комплексни
административни
услуги, изчистени от
регулаторна тежест;

- липса на създадена
база за развитието на
комплексни
административни
услуги, изчистени от
регулаторна тежест;

- няма да бъде
подобрено
административното
обслужване;

- ще бъде подобрено
административното
обслужване;

- няма да бъде
подобрено
административното
обслужване;

- няма да бъде
намалена
административната
тежест;

- ще бъде намалена - няма да бъде
административната
намалена
тежест.
административната
тежест.

Цел 1:
-ще бъде

постигната
оптимизация
на
държавната
администрация;

- липса на оптимизация на

държавната
администрация;

- бъде повишена
сигурността на
гражданския оборот и
гарантирано
предотвратяването на
имотните измами.
Ефикасност
Съгласуваност

Риск за прилагане

Не.
Значителен компромис.
Да

- ще бъде повишена
сигурността на
гражданския оборот и
гарантирано
предотвратяването на
имотните измами.

- няма да бъде
повишена сигурността
на гражданския оборот
и гарантирано
предотвратяването на
имотните измами.

+

-

Да.
Ограничен компромис.

Не.
Значителен компромис

Ограничен риск

Да

При избрания Вариант за действие 1 „Приемане на предложения проект на акт“,
който изпълнява най – ефективно поставените цели, вероятността въздействието
да се прояви е висока:
Вероятност въздействието да се прояви – Оптимизация
на
държавната
Вариант 1
администрация и добро управление
Ниска
Средна
Висока

Х

7. Потенциални рискове:
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително
възникване на съдебни спорове.
Не се предвиждат рискове от приемане на предложения акт.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
 Ще се повиши
 Ще се намали
 Няма ефект

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. 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.
Приемането на предложените промени е поредната стъпка в посока на развитието на
системата на електронно правосъдие и електронно правителство в Република България.

Чрез тях ще се осигури 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. Също така се очаква повишаване на
ефикасността на работа на службите по вписванията, бързо и качествено обслужване.
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими
и услуги?
Не се създават нови регулаторни режими.
Приемането на постановлението е само една обслужваща част от мерките за
оптимизация на държавната администрация, чрез автоматизиране и облекчаване на
административните услуги. Чрез намаляване на таксите за услугите се насърчава
възможността за използването на електронни услуги, 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.
В раздел 1 от действащата Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по
вписванията, е посочен размера на следните такси:
Чл. 1. За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа,
съхранявани в Службата по вписванията, се събира такса 3 лв. за първа страница и по 2 лв.
за всяка следваща страница.
Конкретните предложения за изменение на този член са:
„Когато заявяването се извършва по електронен път таксата е 5 лв.“
В чл. 6, ал. 2 се създава изречение второ: „Когато чрез отдалечен достъп до
Информационната система се предоставя копие на документ, се събира такса в размер на
2,50 лв.“
При съществуващата уредба размерът на таксата не винаги е известен предварително,
поради наличието на такси за обем – таксата се изчислява на база брой страници (напр. за
преписи). За да не се допуска изпълнение на услуги без таксуване (заявени услуги с
непотърсен резултат), се предлагат прости такси при заявяване на услуги по електронен път.
За определяне размера на таксите е извършен анализ, въз основа на който е установен
средният размер на разходите на единица услуга от съответната категория. В резултат на
анализа се предлага да се въведе проста такса за производствата от всеки отделен тип, дори
и когато не се изпълнява напълно електронизирана услуга. При самото заявяване на
определената услуга, потребителят ще трябва да заплати съответната такса. Това би довело
до по-висока събираемост и би намалило разхода на труд и време за калкулиране, вътрешна
комуникация със съдиите по вписванията и съобщаване на определената такса.

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
Актът не засяга МСП
 Няма ефект

Предложените промени водят до облекчаване на административната тежест за бизнеса
чрез възможностите за разширен бърз отдалечен достъп до данните от книгите и регистрите
и до услуги с тях, намаляване на времето за получаване на услуги и на необходимостта от
лично присъствие, както и намаляване на разходите.
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
 Да
 Не

12. Обществени консултации:
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът
акт, докладът към него, частичната предварителната оценка на въздействието
становището на дирекция ,,Модернизация на администрацията“ ще бъдат публикувани
Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството
правосъдието за становища и предложения.

на
и
на
на

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?
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).
 Да
 Не

Проектът на нормативен акт не съдържа разпоредби, въвеждащи актове на Европейския
съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право.
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Любомир Талев – директор на дирекция „Съвет по
законодателство“
Дата:
Подпис:

