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Нормативни 
промени и 
действия 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 

1.  

Електронна система за подаване 
на молби за издаване на 

документи по гражданско 
състояние 

Срокът за получаване на документи по 
гражданско състояние е дълъг. 

Да се създаде Електронна система за подаване 
на молби за издаване на документи по 
гражданско състояние. Това значително ще скъси 
сроковете за получаване на документите по 
гражданско състояние. 

Изграждане на 
електронна 

система.  
 

2.  

Електронен обмен на служебна 
кореспонденция между МВнР и 

органите по гражданска 
регистрация в Република България 

Липсва бърза комуникация между 
представителствата в чужбина и 
институциите в България. Съществуващия 
до момента обмен на служебна 
документация значително забавя 
решаването на проблеми, свързани с 
гражданското състояние. 

Да започне електронно оформяне на 
необходимата документация и да стартира 
комуникация по електронен път между МВнР и 
органите по гражданска регистрация в Република 
България. 

Сключване на 
Споразумение 
между МВнР и 

МРРБ 

3.  
Издаване на многоезични 
извлечения от актове за 
гражданско състояние 

Бавно издаване на национален документ 
по гражданско състояние. 

Присъединяване на Република България към 
Конвенцията за издаване на многоезични 
извлечения от актове за гражданско състояние. 
Това ще позволи спестяване на време и средства 
за гражданите, както и ще отпадне 
необходимостта от заверки и легализации на 
издадените по Конвенцията от българските 
общински власти актове по гражданско 
състояние, предназначени за държави-страни по 
Конвенцията. 

Приемане на 
Закон за 

ратификация на 
Конвенцията  

4.  
Издаване на Свидетелства за 

съдимост на български граждани 
в чужбина 

Липсва бърза комуникация между 
представителствата в чужбина и 
институциите в България. Това създава 
предпоставки за забавяне на получаване на 
исканите свидетелства за съдимост. 

Да се създаде Електронна система за издаване на 
свидетелства за съдимост. Това значително ще 
скъси сроковете за получаване на исканите 
документи. 

Изграждане на 
електронна 
система 
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5.  

Обмен на документи, свързани с 
българско гражданство, между 

МВнР и Министерство на 
правосъдието 

Липсва бърза комуникация между 
представителствата в чужбина и 
Министерство на правосъдието. Това 
създава предпоставки за забавяне на 
обмена на документи, свързани с 
българското гражданство. 

Да започне електронно оформяне на 
необходимата документация и да стартира 
комуникация и обмен на документи по 
електронен път между МВнР и Министерството 
на правосъдието. 

Сключване на 
Споразумение 
между МВнР и 
МП 

6.  

Легализация на документи, 
свързани с образователния ценз 

на лицата от страна на 
Министерство на образованието, 

младежта и науката 

Удостоверяването с "апостил" на 
документи, свързани с образователния 
ценз на лицата от страна на МВнР, създава 
затруднения на гражданите. 

Да се предостави възможност за извършване на 
удостоверяването с "апостил" от страна на 
МОМН. 

Изменение на 
Закона за 

ратифициране на 
Конвенцията за 
премахване на 
изискването за 
легализация на 
чуждестранни 

публични актове 

7.  
Осигуряване на достъп до 
електронната система на 

Нотариалната камара 

Липсва бърза комуникация между 
представителствата в чужбина и органите в 
България, осъществяващи нотариални 
функции. 

Да се предостави достъп до системата. Това ще 
позволи нотариусите да извършват бърза 
проверка за извършена вече заверка от консул. 

Не са 
необходими 

законодателни 
промени 

8.  

Изработване на нова, отговаряща 
на съвременните условия 

нормативна уредба, уреждащ 
статута на преводачите в България 

и преводаческата дейност  
 

Остаряла нормативна база, която не 
отговаря на съвременните обществени 
отношения в областта на преводаческата 
дейност. 

Да се приеме нова нормативна уредба за статута 
на преводаческата дейност. 

Приемане на  
нормативен акт 

за статута на 
преводаческата 

дейност 

9.  Предоставяне на консулски услуги  

Липсват представителства на България в 
някои страни, или държави с огромна 
територия. Това създава затруднения и 
големи разходи за гражданите и фирмите. 

Да се измени Инструкция № 1 от 5.01.2007 г. за 
прилагане на Наредбата относно реда за 
назначаване и приемане на почетни (нещатни) 
консулски длъжностни лица. Да се допълнят 
функциите на почетните (нещатни) консулски 
длъжностни лица на Република България в 
чужбина с функции по консулско обслужване на 

Изготвяне на 
промени в 

съществуващата 
Инструкция 
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български граждани и юридически лица в 
чужбина. 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

10.  

Издаване и отнемане на 
разрешения на търговци за 
извършване на дейности по 
осигуряване на пожарната 
безопасност на обекти и/или 
експлоатация на уреди и 
съоръжения, свързани с 
пожарната безопасност 

Според чл. 91 е, ал. 3, т. 1 от ЗМВР, се 
изисква прилагане към преписката на 
актуално удостоверение за търговска 
регистрация. Изискването не кореспондира 
с изискванията на чл. 23, ал. 4 от Закона за 
Търговския регистър. В приетия ЗИД на 
ЗМВР, който влиза в сила от 1 юли 2012 г., 
този документ се изисква, ако не е посочен 
ЕИК. 

Да се измени Наредба № Із-2815 от 2011 г. като 
се съобрази с изменената редакция на чл. 91 е, 
ал. 3, т. 1 от ЗМВР - актуално удостоверение за 
търговска регистрация да се изисква, единствено 
когато от заявителя не е посочен ЕИК. 

Промяна в 
Наредба № Із-
2815 на МВР от 
2011 г. 

11.  

Издаване на разрешения за 
осъществяване на дейностите по 
чл. 4 от Наредбата за реда за 
осъществяване на разрешителна и 
контролна дейност на търговци, 
извършващи дейности по 
пожарна безопасност в обекти 
и/или експлоатация на уреди и 
съоръжения, свързани с 
пожарната безопасност 

Съгласно чл. 17, ал. 2, т. 3 от наредбата, от 
търговците, които подават писмено 
заявление се изисква нотариална заверка 
на всички, приложени към заявлението 
документи, ако същите не са оригинали. 
Съгласно чл. 17, ал. 3, т. 5 от наредбата, от 
търговците се изисква документ 
удостоверяващ прослужено време в 
структурите за Пожарна безопасност и 
защита на населението по съответното 
направление на дейност. 

Документите по чл. 17, ал. 2, т. 3 от наредбата да 
се подават от заявителя, заверени с подпис и 
печат за вярност.  
В заявлението си лицето да посочва само 
структурата и периода, през които е служил. Да 
не се изисква документ удостоверяващ 
прослужено време в структурните звена на 
пожарната безопасност и защита на населението, 
а да се извършва служебна проверка за 
посоченият стаж. Това е съобразено със 
структурата на ГДПБЗН, която включва и 
териториални звена на ПБЗН. 

Промяна в 
Наредба № Із-
2815 на МВР от 
2011 г. 
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12.  

Подаване на заявление по чл. 17 
от Наредбата за реда за 
осъществяване на разрешителна и 
контролна дейност на търговци, 
извършващи дейности по 
пожарна безопасност в обекти 
и/или експлоатация на уреди и 
съоръжения, свързани с 
пожарната безопасност. 

В случай на констатиране на недостатъци в 
заявлението по чл. 17 от наредбата и 
приложените към него документи, от 
търговците се изисква да отстранят в 3-
дневен срок недостатъците, за да бъде 
издадено разрешение за осъществяване на 
дейности по чл.4 от Наредбата. Посоченият 
в чл. 19 от наредбата срок за отстраняване 
на нередовности в подадените документи е 
в съответствие с изискванията на АПК и е 3 
дни. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 7 от 
ЗОАРАКСД срока за отстраняване на нередности 
да се увеличи от 3 дни на 10 работни дни. 

Промяна в 
Наредба № Із-
2815 на МВР от 
2011 г. 

13.  
Лиценз за извършване на частна 
охранителна дейност 

Изисква се прилагане на актуално 
удостоверение за вписване в търговския 
регистър. Това не е необходимо тъй като 
регистърът е публичен. 
  
Изисква се предоставяне на удостоверение 
за липса на задължения по ДОПК. Тази 
информация може да се изисква служебно 
от НАП. 
 
Изисква се представяне на служебна 
бележка за физическите лица в 
управлението на дружеството от 
Националната следствена служба, 
удостоверяваща липсата на започнати 
наказателни производства за извършени 
умишлени престъпления от общ характер - 
тази информация може да се изисква 
служебно. 
 
Изисква се служебна бележка от областната 
дирекция на МВР, удостоверяваща липсата 
на започнати наказателни производства за 

1. Да се премахне изискването за предоставяне 
на актуално удостоверение за вписване. 
Достатъчно е подаването на декларация за 
действителния ЕИК. В ЗВВОБПИ има такава 
практика. 
2. Да отпадне изискването за предоставяне на 
удостоверение за липса на задължения по ДОПК. 
През декември 2011 г. е издадена инструкция за 
взаимодействие на между МВР и НАП. 
 
3. Да отпадне изискването за предоставяне на 
информацията от Националната следствена 
служба. Информацията е налична и трябва да се 
събира по служебен път. Да се подпише 
споразумение за взаимодействие между МВР и 
НСлС и/или да се ускори изграждането на 
„Единната система за противодействие на 
престъпността”. 
 
4. Да се премахне изискването за предоставяне 
на служебна бележка от ОД на МВР. В момента 
се прави служебна проверка и дори 
предоставена бележката не се взема предвид. 

1. Промяна в 
Закона за 
частната 
охранителна 
дейност 
 
2. Разширяване 
обхвата на 
инструкцията 
между МВР и 
НАП 
 
3. Сключване на 
споразумение 
между МВР и 
НСлС 
 
4. Да се изгради 
регистър на 
издадените 
лицензи за 
частна 
охранителна 
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извършени умишлени престъпления от общ 
характер. Информацията е налична и дори 
е в рамките на същата структура. 
 
При преобразуване по Търговския закон, 
носителят на лиценза губи лиценза. Най-
малко аргументирано е това в случаите на 
универсално правоприемство.  
 
Въпреки, че изграждането на регистър на 
лицензите за частна охранителна дейност е 
предвидено преди повече от 10 години той 
все още не изграден. ЗОАРАКСД изрично 
задължава лицензиращият орган да 
създаде и поддържа публичен регистър и 
да осигури безплатен достъп по електронен 
път до регистъра. 
Няма създадена възможност заявлението 
за издаване на лиценз за частна 
охранителна дейност да се подава в 
ОДМВР.  

 
5. Въвеждане на възможност при преобразуване 
или промяна на правната форма на търговците, 
полученият лиценз да остава в сила. 
 
6. Да се ускори изграждането на истински 
регистър на издадените лицензи за частна 
охранителна дейност (в момента съществува 
списък), който да се съчетае с изграждането на 
"Единната система за противодействие на 
престъпността". 
 
7. Да се създаде възможност заявлението за 
издаване на лиценз да се подава чрез 
териториалните структури на МВР, което ще 
улесни заявителите. Създаването на такава 
възможност ще улесни стопанските субекти и ще 
разшири ролята на териториалните звена на 
МВР. По този начин предоставянето на услугата 
ще бъде по-близо до клиентите. 

дейност 

14.  Лиценз за самоохрана 

Режимът по същество не се отнася за 
извършване на стопанска дейност. Избрана 
е най-тежката форма - лицензионната, за 
което няма аргументи. Режимът е бил 
регистрационен до 2011 г., когато е 
завишен до лицензионен. В същото време е 
ограничен обхватът на дейността от охрана 
на техни служители, обекти, мероприятия, 
имущество, ценни пратки и товари до 
охрана само на имущество. Въведена е и 
такса, каквато до този момент не е 
съществувала (700 лв. за извършване на 
дейността в една област и 3 000 лв. в цялата 

1. Да се възстанови регистрационният режим. 
Дейността по самоохрана не е стопанска дейност 
и ако трябва да съществува някаква форма на 
отчет на субектите които упражняват тази 
дейност, лицензионният режим не е подходящ. 
Друг вариант също е режимът да е 
уведомителен. 
 
2. Да отпадне въведената такса. 

1. Промяна в 
Закона за 
частната 
охранителна 
дейност 
 
2.Промяна в 
Тарифа № 4 за 
таксите, 
събирани в 
системата на 
МВР 
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страна). Дейността по самоохрана не е 
стопанска дейност по смисъла, който се 
влага при останалите 4 вида дейност по 
ЗЧОД. 

15.  

Удостоверяване на търговци, 
регистрирани в държава - членка 
на ЕС или страна по ЕИП, 
Швейцария, че отговарят на 
изискванията на Закона за 
частната охранителна дейност. 
(Една от хипотезите на лиценз за 
извършване на частна 
охранителна дейност) 

При подаване на заявление за 
удостоверяване на правото да извършват 
частна охранителна дейност, има 
задължение физическите лица и членовете 
на управителните органи да представят 
служебна бележка от Националната 
следствена служба и областната дирекция 
на МВР, удостоверяваща липсата на 
започнати наказателни производства за 
извършени умишлени престъпления от общ 
характер. Тази проверка може да се 
извършва служебно и да не се налага 
издаването на бележката. 

Да отпадне задължението за предоставянето на 
служебна бележка от НСлС и ОДМВР, а 
необходимите справки да се правят служебно. 

Промени в 
Наредба № Із-
2895 на МВР от 
2011 г. 

16.  
Регистрация за провеждане на 
допълнително обучение 

В чл. 157, ал. 3 от Закона за движение по 
пътищата е предвидено, че министърът на 
вътрешните работи определя условията и 
реда за издаване на разрешение за 
провеждане на допълнително обучение. В 
същото време регистрацията за 
провеждане на обучение за първоначално 
придобиване на СУМПС се извършва от 
МТИТС. Изискванията по двата вида 
регистрация са много сходни, като 
изискванията към тези за първоначално 
придобиване са посочени в ЗДвП, а за 
допълнително обучение с наредба на 
министъра на вътрешните работи. Реално 
едни и същи фирми подлежат на двойна 
регистрация.  
Наредба № I-13 от 12 февруари 2003 г. 

1. Режимът за провеждане на допълнително 
обучение да премине към МТИТС като се създаде 
възможност фирмите провеждащи обучение да 
могат да осъществяват и допълнително обучение. 
 
2. Да отпадне изискването за предоставяне на 
редица документи като: 

- копие от съдебното решение за регистрация 
по реда на Търговския закон (достатъчно е 
представяне на ЕИК); 
- удостоверение за данъчна регистрация.  

 
3. Предвиденият регистър на извършващите 
допълнително обучение да бъде премахнат, като 
се обедини с този за първоначално обучение и 
той да е публичен. 
 

Промени в 
Закона движение 
по пътищата 
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Нормативни 
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действия 

съдържа неактуални норми и изисква 
представяне на документи, които в 
голямата си част не отговарят на 
действащата нормативна уредба.  
 
Воденият регистър на получилите 
регистрация не е публичен. 
 
Ако има непълнота в пакета документи - 
регистрацията се отказва, вместо да се дава 
срок за отстраняване на неточностите. 

4. Във вече новия режим да се регламентира срок 
за отстраняване на непълнота на приложените 
към заявлението документи. В момента такъв 
липсва и процедурата се прекъсва  

17.  
Получаване на временни 
регистрационни табели 

Нормативната уредба не е актуална и се 
изискват несъществуващи документи, както 
и такива които могат да се изискат 
служебно. 

Да се премахне изискването за предоставяне на 
следните документи: 

- Копие от съдебното решение за регистрация 
на фирмата или актуално удостоверение за 
вписване в търговския регистър; 
- Копие от карта за идентификация "БУЛСТАТ". 
- Удостоверение за актуално състояние на 
фирмата (оригинал); 
- Копие от удостоверение за данъчна 
регистрация на фирмата; 
- Копие на удостоверения за регистрация на 
търговските обекти. 

Наредба № I-45 
на МВР от 24 
март 2000 г. 

18.  

Разрешение за пожарогасителна 
дейност и/или спасителна 
дейност и/или противопожарно 
обезопасяване и провеждане на 
превантивни и организационни 
и/или мероприятия за 
осигуряване на ПБ в обекти и/или 
експлоатация на противопожарни 
уреди и съоръжения 

Изисква се прилагане на актуално 
удостоверение за вписване в търговския 
регистър. Това не е необходимо тъй като 
регистърът е публичен. 

Да отпадне изискването в Наредба № Із-2815 от 7 
ноември 2011 г. за представяне на актуално 
удостоверение за вписване в търговския 
регистър, издадено не по-късно от 6 месеца 
преди датата на подаване на заявлението. 

Наредба № Із-
2815 на МВРот 7 
ноември 2011 г. 
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19.  

Регистриране на Приютите за 
временно настаняване на 
жертвите на трафика (чл.9, ал.2 от 
Закона за борба с трафика на 
хора) 

При вписването се изискват документи, 
които са публични. Нормативната уредба 
не е актуална. 

1. Да се премахне изискването за предоставяне 
на удостоверение за актуално състояние , с 
вписан предмет на дейност "предоставяне на 
услуги за лица - жертви на трафика на хора"; 
 
2. Да се премахне изискването за предоставяне 
на заверено копие от удостоверението за 
регистрация по чл. 44 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане. 
Регистърът е публичен. 

1.Промени в 
Закона за борба 
с трафика на 
хора и в 
Правилника за 
приютите за 
временно 
настаняване и 
центровете за 
закрила и помощ 
на жертвите на 
трафик на хора 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

20.  

Създаване и поддържане на 
публични регистри за издаваните 
лицензии по реда на ЗКНВП, в 
съответствие с изискванията на чл. 
11, ал. 2 от ЗОАРАКСД - за 
режимите по чл. 32, ал. 1, чл. 33, 
ал. 1 и чл. 87, ал. 1 от ЗКНВП 

Не се водят публични регистри за 
издаваните лицензии по реда на ЗКНВП. 

В ЗКНВП да се предивиди воденето на публични 
регистри. 

 

Промени в  
ЗКНВП 

21.  

Създаване и поддържане на 
публични регистри за издаваните 
удостоверения за 
регистрация,както и осигуряване 
на безплатен достъп по 
електронен път до тези регистри 
съгласно чл. 15 от ЗОАРАКСД. 

Нормативно не е разписано създаването на 
отделен раздел в публичните регистри, в 
който да се описват броя и вида на 
приложените документи от заявителите, 
както и да се отбелязва движението на 
преписката за вписване в регистъра и 
издаване на удостоверение. 

Да се предвидят подробни текстове за  създаване 
и поддържане на публични регистри за 
издаваните удостоверения за регистрация. 

1. Промени в 
ЗЗВВХВС, ЗЗБУТ, 
ЗХ, ЗЗ и в 
съответните  
подзаконови 
нормативни 
актове по 
прилагането им . 
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№ Наименование на услугата Описание на проблема Мерки за решаване на проблема 
Нормативни 
промени и 
действия 

22.  

Издаване на разрешение за 
извършване на асистирана 
репродукция и осигуряване, 
използване и съхраняване на 
човешки яйцеклетки, 
сперматозоиди и зиготи от 
лечебни заведения за болнична 
помощ, за извънболнична помощ 
и тъканни банки 

Не се водят публични регистри. 
В нормативната уредба да се предвиди воденето 
на публичен регистър. 

1. Промени в 
Закон за 
здравето и в 
Наредба № 16 от 
2007 г.  

23.  

Издаване на разрешение за 
внос/износ на органи, тъкани и 
клетки, предназначени за 
трансплантация от/в трети страни 

Не се водят публични регистри. 
В нормативната уредба да се предвиди воденето 
на публичен регистър. 

1. Промени в 
Закона за 
трансплантация 
на органи, 
тъкани и клетки 
и в Наредба № 5 
от 2004 г.  

24.  

Издаване на разрешение за 
изтегляне от употреба, 
унищожаване и предоставяне на 
учебни или научно-медицински 
нужди на кръв и кръвни съставки, 
които не отговарят на 
медицинския стандарт по 
трансфузионна хематология 

Не се водят публични регистри. 
В нормативната уредба да се предвиди воденето 
на публичен регистър. 

1.Промени в 
Закона за кръвта, 
кръводаряването 
и 
кръвопреливанет
о 
2. Наредба № 8 
от 2007 г. за 
изтегляне от 
употреба, 
унищожаване 
или предосавяне 
за учебни или 
научно-
медицински 
нужди на кръв и 
кръвни съставки 
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№ Наименование на услугата Описание на проблема Мерки за решаване на проблема 
Нормативни 
промени и 
действия 

25.  

Акредитация на лечебните 
заведения за болнична помощ, 
диализните центрове, центровете 
за трансфузионна хематология, 
центровете за спешна медицинска 
помощ, центровете за психично 
здраве, центровете за кожно-
венерически заболявания, 
комплексните онкологични 
центрове, домовете за медико-
социални грижи, медико-
диагностичните и медико-
техническите лаборатории, 
медицинските центрове, 
денталните центрове, медико-
денталните центрове и 
диагностично-консултативните 
центрове и тъканните банки 

Не се водят публични регистри. 
В нормативната уредба да се предвиди воденето 
на публичен регистър. 

Допълнване на 
Наредба № 18 от 
2005 г. за 
критериите, 
показателите и 
методиката за 
акредитация на 
лечебните 
заведения 

26.  

Издаване на лицензия за 
производство, преработване, 
съхраняване и търговия в 
страната, внос, износ, пренасяне и 
превозване на наркотични 
вещества за медицински цели (чл. 
32, ал. 1, 2 и 3 и чл. 32а, ал. 1, 2, 7 
и 10 от ЗКНВП) 

С въвеждането на Търговския регистър 
отпада необходимостта от изискване на: 
копие от съдебното решение за 
регистрация и удостоверение за актуално 
състояние, данъчна регистрация, 
регистрация по БУЛСТАТ, документ, 
издаден от Агенцията по вписванията или 
от съда по регистрация на заявителя - 
търговец, че той не е обявен в 
несъстоятелност или че не е в производство 
за обявяване в несъстоятелност; документ, 
издаден от Агенцията по вписванията или 
от съда по регистрация на заявителя - 
юридическо лице, че той не се намира в 
ликвидация. Съгласно чл. 32а, ал. 1, т. 10 от 
ЗКНВП се изисква представяне на копие от 

1.Да отпадне изискването за предоставяне на 
документите по чл. 32а, ал. 1, т. 4, 5 и 6, като 
остане само изискването да се посочва ЕИК в 
заявлението. 
 
2.Да отпадне изискването за представяне на 
копие от разрешение за осъществяване на частна 
охранителна дейност. 
 
3. Да се намали срока за предоставяне на 
услугата на 50 дни. 

Промени в 
ЗКНВП 
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№ Наименование на услугата Описание на проблема Мерки за решаване на проблема 
Нормативни 
промени и 
действия 

разрешение за осъществяване на частна 
охранителна дейност – не е необходимо, 
тъй като МВР поддържа публичен регистър 
на издадените разрешения. 
Дълъг нормативен срок за предоставяне на 
услугата - 2 месеца. 

27.  

Подновяване на лицензия за 
производство, преработване, 
съхраняване и търговия в 
страната, внос, износ, пренасяне и 
превозване на наркотични 
вещества за медицински цели (чл. 
33г, ал. 1 и чл. 32а, ал. 1, 2, 7 и 10 
от ЗКНВП) 

С въвеждането на Търговския регистър 
отпада необходимостта от представяне на 
документи, които са публично достъпни :. 
Не е необходимо да се представят и 
инструкция за извършване на дейности с 
наркотични вещества и лекарствени 
продукти, съдържащи наркотични 
вещества; диплома за завършено висше 
образование по специалността "Фармация" 
на магистър-фармацевта по чл. 34; 
документ, удостоверяващ, че на отговорния 
магистър-фармацевт по чл. 34 са възложени 
функциите по изпълнение на 
задълженията, предвидени в лицензията 
Съгласно чл. 32а, ал. 1, т. 10 от ЗКНВП се 
изисква представяне на копие от 
разрешение за осъществяване на частна 
охранителна дейност – не е необходимо, 
тъй като МВР поддържа публичен регистър 
на издадените разрешения. Не е 
необходимо повторно подаване на  копие 
от разрешението за производство на 
лекарствени продукти, издадено по реда на 
ЗЛПХМ; копие от разрешенията за употреба 
на лекарствените продукти, съдържащи 
наркотични вещества, които съответният 
производител произвежда.                                           
Дълъг нормативен срок за предоставяне на 

1. Да отпадне изискването на документите по чл. 
32а, ал. 1, т. 4, 5 и 6, като остане само 
изискването да се посочва ЕИК в заявлението -  
копие от съдебното решение за регистрация и 
удостоверение за актуално състояние, данъчна 
регистрация, регистрация по БУЛСТАТ, документ, 
издаден от Агенцията по вписванията или от съда 
по регистрация на заявителя - търговец, че той не 
е обявен в несъстоятелност или че не е в 
производство за обявяване в несъстоятелност; 
документ, издаден от Агенцията по вписванията 
или от съда по регистрация на заявителя - 
юридическо лице, че той не се намира в 
ликвидация 
2. Да отпадне изискването на документите по чл. 
32а, ал. 1, т. 12, 14 и 15. 
 
3. Да отпадне изискването за представяне на 
копие от разрешение за осъществяване на частна 
охранителна дейност. 
 
3. Да отпадне изискването на документите по чл. 
32а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1. 
4.Да се намали срока за предоставяне на услугата 
на 50 дни. 

Промени в 
ЗКНВП 
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Нормативни 
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услугата - 2 месеца. 

28.  

Промяна на лицензия за 
производство, преработване, 
съхраняване и търговия в 
страната, внос, износ, пренасяне и 
превозване на наркотични 
вещества за медицински цели 

Необосновано дълъг е нормативният срок 
за предоставяне на услугата - 2 месеца. 
 
Таксите са високи. 

1. Да се намали срока за предоставяне на 
услугата на 50 дни. 
 
2. Да се определи нов, по-нисък размер на 
таксите. 

1.Промени в 
ЗКНВП и в 
Тарифата за 
таксите по ЗКНВП  

29.  

Издаване на лицензия за търговия 
на едро, съхраняване, внос, износ, 
пренасяне и превозване на 
наркотични вещества за 
медицински цели (чл. 32, ал. 1, 2 и 
3 и чл. 32а, ал. 1, 3, 4, 5, 6 и 10 от 
ЗКНВП) 

С въвеждането на Търговския регистър 
отпада необходимостта от представяне на 
документи, които са публично достъпни 
Съгласно чл. 32а, ал. 1, т. 10 от ЗКНВП се 
изисква представяне на копие от 
разрешение за осъществяване на частна 
охранителна дейност – не е необходимо, 
тъй като МВР поддържа публичен регистър 
на издадените разрешения.                                              
Дълъг нормативен срок за предоставяне на 
услугата - 2 месеца 

1. Да отпадне изискването на документите по чл. 
32а, ал. 1, т. 4, 5 и 6, като остане само 
изискването да се посочва ЕИК в заявлението 
 
2. Да отпадне изискването за представяне на 
копие от разрешение за осъществяване на частна 
охранителна дейност. 
 
3. Да се намали срока за предоставяне на 
услугата на 50 дни. 

Промени в 
ЗКНВП 

30.  

Подновяване на лицензия за 
търговия на едро, съхраняване, 
внос, износ, пренасяне и 
превозване на наркотични 
вещества за медицински цели (чл. 
33г, ал. 1 и чл. 32а, ал. 1, 3, 4, 5, 6 и 
10 от ЗКНВП) 

С въвеждането на Търговския регистър 
отпада необходимостта от изискване на 
следните документи:                      копие от 
съдебното решение за регистрация и 
удостоверение за актуално състояние, 
данъчна регистрация, регистрация по 
БУЛСТАТ, документ, издаден от Агенцията 
по вписванията или от съда по регистрация 
на заявителя - търговец, че той не е обявен 
в несъстоятелност или че не е в 
производство за обявяване в 
несъстоятелност; документ, издаден от 
Агенцията по вписванията или от съда по 
регистрация на заявителя - юридическо 

1. Да отпадне изискването на документите по чл. 
32а, ал. 1, т. 4, 5 и 6, като остане само 
изискването да се посочва ЕИК в заявлението. 
 
2. Да отпаднат документите по чл. 32а, ал. 1, т. 
12, 14 и 15. 
 
3. Да отпадне изискването за представяне на 
копие от разрешение за осъществяване на частна 
охранителна дейност . 
 
4. Да отпадне документа по чл. 32а, ал. 1, т. 1. 
 
5. Да се намали срока за предоставяне на 

Промени в 
ЗКНВП 
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лице, че той не се намира в ликвидация. Не 
е необходимо да се представят и следните 
документи:  инструкция за извършване на 
дейности с наркотични вещества и 
лекарствени продукти, съдържащи 
наркотични вещества; диплома за 
завършено висше образование по 
специалността "Фармация" на магистър-
фармацевта по чл. 34; документ, 
удостоверяващ, че на отговорния магистър-
фармацевт по чл. 34 са възложени 
функциите по изпълнение на 
задълженията, предвидени в лицензията 
Съгласно чл. 32а, ал. 1, т. 10 от ЗКНВП се 
изисква представяне на копие от 
разрешение за осъществяване на частна 
охранителна дейност – не е необходимо, 
тъй като МВР поддържа публичен регистър 
на издадените разрешения. Не е 
необходимо повторно подаване на копие 
от разрешението за търговия на едро с 
лекарствени продукти, издадено по реда на 
Закона за лекарствените продукти в 
хуманната медицина. Дълъг нормативен 
срок за предоставяне на услугата - 2 месеца 

услугата на 50 дни. 

31.  

Промяна на лицензия за търговия 
на едро, съхраняване, внос, износ, 
пренасяне и превозване на 
наркотични вещества за 
медицински цели 

Необосновано дълъг е нормативният срок 
за предоставяне на услугата - 2 месеца. 
 
Таксите са високи. 

1.Да се намали срокът за предоставяне на 
услугата на 50 дни. 
 
2. да се определи на нов, по-нисък размер на 
таксите. 

1. Промени в 
ЗКНВП 
 
2. Промени в 
Тарифата за 
таксите 

32.  
Издаване на лицензия за търговия 
на дребно и съхраняване на 
лекарствени продукти, 

С въвеждането на Търговския регистър 
отпада необходимостта от представяне на 
документи, които са публично достъпни. 

1. Да отпадне изискването на документите по чл. 
33а, ал. 1, т. 3, 4 и 5, като остане само 
изискването да се посочва ЕИК в заявлението. 

Промени в 
ЗКНВП 
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№ Наименование на услугата Описание на проблема Мерки за решаване на проблема 
Нормативни 
промени и 
действия 

съдържащи наркотични вещества 
(чл. 33, ал. 1 и 2 и чл. 33а, ал. 1, 2, 
3, 4, 7 и 8 от ЗКНВП) 

Съгласно чл. 33а, ал. 1, т. 8 от ЗКНВП се 
изисква представяне на копие от 
разрешение за осъществяване на частна 
охранителна дейност – не е необходимо, 
тъй като МВР поддържа публичен регистър 
на издадените разрешения.             Дълъг 
нормативен срок за предоставяне на 
услугата - 2 месеца. 

 
2. Да отпадне изискването за представяне на 
копие от разрешение за осъществяване на частна 
охранителна дейност. 
 
3. Да се намали срока за предоставяне на 
услугата на 50 дни. 

33.  

Промяна на лицензия за търговия 
на дребно и съхраняване на 
лекарствени продукти, 
съдържащи наркотични вещества 

Необосновано дълъг е нормативният срок 
за предоставяне на услугата - 2 месеца. 
 
Таксите са високи. 

Да се намали срокът за предоставяне на услугата 
на 50 дни. 

Промени в 
ЗКНВП 

34.  

Издаване на разрешение за 
производство, придобиване, внос, 
износ, съхраняване, прилагане и 
използване на ограничени 
количества наркотични вещества 
и техните препарати (чл. 73, ал. 1 
от ЗКНВП и Наредба на МС от 
2004г.за условията и реда за 
разрешаване на дейности по чл. 
73, ал. 1 от ЗКНВП) 

С въвеждането на Търговския регистър 
отпада необходимостта от изискване на 
копие от съдебното решение за 
регистрация и удостоверение за актуално 
състояние. 

1. Да отпадне изискването на документите по чл. 
4, т. 1 от Наредба на МС от 2004г.за условията и 
реда за разрешаване на дейности по чл. 73, ал. 1 
от ЗКНВП като остане само изискването да се 
посочва ЕИК в заявлението. 

Промени в 
Наредба на МС 
от 2004г.за 
условията и реда 
за разрешаване 
на дейности по 
чл. 73, ал. 1 от 
ЗКНВП 

35.  

Издаване на разрешение на 
програми за лечение с агонисти и 
агонист-антагонист на лица 
зависими към опиоиди (чл. 87 от 
ЗКНВП и Наредба № 24/2000 г. за 
условията и реда за 
осъществяване на субституиращи 
и поддържащи програми за 
намаляване на здравните щети на 
лица, зависими от наркотични 

С въвеждането на Търговския регистър 
отпада необходимостта от изискване на 
удостоверение за актуално съдебно 
състояние на юридическото лице или 
едноличния търговец. 
 
Дълъг нормативен срок за предоставяне на 
услугата - 2 месеца. 

1. Да отпадне документът по чл. 6, ал. 1, т. 4 от 
Наредба № 24/2000 г. като се въведе изискването 
да се посочва ЕИК в заявлението. 
 
2. Да се намали срока за предоставяне на 
услугата на 50 дни. 

Изменение на 
Наредба № 
24/2000 г. 
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Нормативни 
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вещества 

36.  

Подновяване на разрешение на 
програми за лечение с агонисти и 
агонист-антагонист на лица 
зависими към опиоиди (чл. 87 от 
ЗКНВП и Наредба № 24/2000 г. За 
условията и реда за 
осъществяване на субституиращи 
и поддържащи програми за 
намаляване на здравните щети на 
лица, зависими от наркотични 
вещества) 

С въвеждането на Търговския регистър 
отпада необходимостта от изискване на 
удостоверение за актуално съдебно 
състояние на юридическото лице или 
едноличния търговец.  
Не е необходимо повторно представяне на 
следните документи: дипломи за 
завършено образование и за придобита 
специалност на ръководителя на 
програмата; сертификат за преминат курс 
за обучение на ръководители на програми 
за субституиращото и поддържащото 
лечение на лица, зависими от наркотични 
вещества. 
Дълъг нормативен срок за предоставяне на 
услугата - 2 месеца. 

1. Да отпадне документът по чл. 6, ал. 1, т. 4 от 
Наредба № 24/2000 г. като се въведе изискването 
да се посочва ЕИК в заявлението. 
 
2. Да отпадне изискването за представяне на 
дипломи за завършено образование и за 
придобита специалност на ръководителя на 
програмата; сертификат за преминат курс за 
обучение на ръководители на програми за 
субституиращото и поддържащото лечение на 
лица, зависими от наркотични вещества. 
 
3. Да се намали срока за предоставяне на 
услугата на 50 дни. 

Промени в 
Наредба № 
24/2000 г. 

37.  

Промяна на разрешение на 
програми за лечение с агонисти и 
агонист-антагонист на лица 
зависими към опиоиди  

Дълъг нормативен срок за предоставяне на 
услугата - 2 месеца. 

Да се намали срока за предоставяне на услугата 
на 50 дни. 

Промени в 
Наредба № 
24/2000 г. 

38.  

Изготвяне на протокол за 
извършена проверка във връзка с 
издаване на лицензия за търговия 
на едро или дребно и 
съхраняване на лекарствени 
продукти, съдържащи наркотични 

Изготвянето на протокол не е отделна 
административна услуга. 

Проверката да се запази като дейност, но като 
част от процедурата по издаване на лицензия от 
МЗ. 
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№ Наименование на услугата Описание на проблема Мерки за решаване на проблема 
Нормативни 
промени и 
действия 

вещества 
 

39.  
Издаване на разрешително за 
внос и износ на наркотични 
вещества и техните препарати 

Изискване за предоставяне на копие от 
лицензията по чл. 35, ал. 1 ЗКНВП в 
случаите на внос и износ на наркотични 
вещества за ветеринарномедицински цели 
- не е необходимо, тъй като в БАБХ се 
поддържа публичен регистър за 
издадените лицензии за дейности с 
наркотични вещества за 
ветеринарномедицински цели. 

Да отпадне изискването за представяне на копие 
от лицензията по чл. 35, ал. 1 ЗКНВП. 

Промени в 
Наредба № 7 от 
2001г. за 
условията и реда 
за издаване на 
разрешителни за 
внос и износ на 
наркотични 
вещества 

40.  
Издаване на заверен препис от 
лицензия за дейности с 
наркотични вещества 

Дълъг срок за предоставяне на услугата - 10 
дни. 

Да се намали срока за предоставяне на услугата 
на 5 дни. 

Не е необходима 
нормативна 
промяна 

41.  
Регистрация на служба по трудова 
медицина 

Прекалено усложнена процедура за 
регистрационен режим.  

1. Да се опрости процедурата за предоставяне на 
услугата. 
 
2. Да не се изисква копията на документите, 
удостоверяващи образованието и 
квалификацията на специалистите да бъдат 
нотариално заверени. 

 

42.  
Промяна на регистрация на 
служба по трудова медицина 

Изисква се предоставянето на документи, с 
които администрацията вече разполага. 
 

Да не се изискват отново същите документи, 
които и при първоначалната регистрация, а само 
онези, които се отнасят до промяната в 
обстоятелствата. 
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Нормативни 
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43.  

Временно разрешение за пускане 
на пазара на биоцид, който не 
отговаря на изискванията на 
Закона за защита от вредното 
въздействие на химичните 
вещества и смеси, в случаите, 
когато е възникнала 
непосредствена опасност за 
човека и/или околната среда, 
която не може да бъде отстранена 
чрез други средства 

С въвеждането на Търговския регистър 
отпада необходимостта от представяне на 
документи, които са публично достъпни 

1. Да отпадне изискването за представяне на 
актуално удостоверение за вписване в търговския 
регистър или еквивалентна регистрация по 
смисъла на законодателството на държава - 
членка на Европейския съюз, или по 
законодателството на друга държава - страна по 
Споразумението за Европейското икономическо 
пространство. 
2. Да се изисква предоставяне на данни за ЕИК на 
едноличните търговци и юридическите лица от 
Търговския регистър, а за дружествата, 
регистрирани в държава-членка на Европейския 
съюз, или в държава-страна по Споразумението 
за Европейското икономическо пространство - 
документ за актуална регистрация по 
националното законодателство, издаден от 
компетентен орган на съответната държава. 

Промени в 
Наредбата за 
условията и реда 
за пускане на 
пазара на 
биоциди 

44.  
Издаване на разрешение за 
пускане на пазара на нова храна 
или нова хранителна съставка 

За търговците, регистрирани в Република 
България се определя ЕИК. Лицата, 
регистрирани в друга държава - членка на 
Европейския съюз, или страна по 
Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, също могат да 
бъдат заявители и следва да се посочат 
данните, които такива заявители трябва да 
представят към заявлението. 

Вместо идентификационен код БУЛСТАТ - за 
едноличните търговци и юридическите лица да 
се изискват данни за единния идентификационен 
код на едноличните търговци и юридическите 
лица от Търговския регистър, а за дружествата, 
регистрирани в държава-членка на Европейския 
съюз, или в държава-страна по Споразумението 
за Европейското икономическо пространство - 
документ за актуална регистрация по 
националното законодателство, издаден от 
компетентен орган на съответната държава. 

Промени в 
Закона за 
храните 

45.  

Приемане на документи за 
издаване на разрешение за 
пускане на пазара на генетично 
модифицирана храна, ГМО за 
използване във или като храна 
или храна, съдържаща съставки, 

За търговците, регистрирани в Република 
България се определя единен 
идентификационен код. Лицата, 
регистрирани в друга държава - членка на 
Европейския съюз, или страна по 
Споразумението за Европейското 

Вместо идентификационен код БУЛСТАТ - за 
едноличните търговци и юридическите лица да 
се изискват данни за единния идентификационен 
код на едноличните търговци и юридическите 
лица от Търговския регистър, а за дружествата, 
регистрирани в държава-членка на Европейския 

Промени в 
Закона за 
храните 
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произведени от ГМО икономическо пространство, също могат да 
бъдат заявители и следва да се посочат 
данните, които такива заявители трябва да 
представят към заявлението. 

съюз, или в държава-страна по Споразумението 
за Европейското икономическо пространство - 
документ за актуална регистрация по 
националното законодателство, издаден от 
компетентен орган на съответната държава. 

46.  

Издаване на удостоверение за 
регистрация на дейност 
облъчване на храни с йонизиращи 
лъчения 

Съгласно чл. 27 от ЗБИЯЕ се водят публични 
регистри на издадените лицензии, 
разрешения и удостоверения от АЯР и не е 
необходимо представянето на заверено 
копие от лицензията по чл. 15, ал. 3, т. 2 от 
ЗБИЯЕ . 

Да не се изисква представяне на заверено копие 
от лицензия за използване на източници на 
йонизиращи лъчения съгласно чл. 22б, т. 1 от 
Закона за храните, като вместо това се 
предоставят данни за регистрационния номер на 
лицензията за използване на източници на 
йонизиращи лъчения по чл. 15, ал. 3, т. 2 от 
ЗБИЯЕ. 

Промени в 
Закона за 
храните 

47.  

Издаване на удостоверение за 
регистрация за извършване на 
дейност за изпитване на 
качеството на медицинска 
радиологична апаратура 

Със създаването на Търговския регистър 
отпада необходимостта от представяне на 
актуално удостоверение за вписване в 
търговския регистър. Съгласно чл. 27 от 
ЗБИЯЕ се водят публични регистри на 
издадените лицензии, разрешения и 
удостоверения от АЯР и не е необходимо 
представянето на нотариално заверено 
копие от лицензията по чл. 15, ал. 3, т. 4 от 
ЗБИЯЕ . 

Да не се изисква представяне на удостоверение 
за актуално състояние, както и вместо да се 
представя нотариално заверено копие от 
лицензия за измерване, издадена съгласно чл. 
15, ал. 3, т. 4 от ЗБИЯЕ да се предоставят данни за 
регистрационния номер на лицензията. 

Промени в 
Наредба № 30 от 
2005 г. за 
условията и реда 
за осигуряване 
защита на лицата 
при медицинско 
облъчване 

48.  

Издаване на здравен сертификат 
за износ на продукти и стоки, 
имащи значение за здравето на 
човека 

Със създаването на Търговския регистър 
отпада необходимостта от представяне на 
актуално удостоверение за вписване в 
търговския регистър. 

Да отпадне изискването за представяне на 
актуално удостоверение за вписване в 
Търговския регистър, съответно документ за 
актуална съдебна регистрация, като се изисква 
предоставяне на данни за  ЕИК на едноличните 
търговци и юридическите лица от Търговския 
регистър, а за дружествата, регистрирани в 
държава-членка на Европейския съюз, или в 
държава-страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство - 

Промени в 
Наредба № 14 от 
2008 г. за реда за 
издаване на 
здравен 
сертификат за 
износ на 
продукти и стоки 
със значение за 
здравето на 
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документ за актуална регистрация по 
националното законодателство, издаден от 
компетентен орган на съответната държава. 

човека 

49.  
Издаване на здравен сертификат 
за износ на козметичен продукт 

Изисква се предоставяне на документи, 
които могат да бъдат получени по служебен 
път. 

Да не се изисква копие от уведомлението по чл. 
14, ал. 1 Наредба № 36 от 2005 г. за изискванията 
към козметичните продукти, с което РЗИ вече 
разполага. 

Промени в 
Наредба № 36 от 
2005 г. за 
изискванията 
към 
козметичните 
продукти 

50.  
Издаване на сертификат за внос 
на бутилирани натурални 
минерални води 

Със създаването на Търговския регистър, 
който е публичен, отпада необходимостта 
от представяне на актуално удостоверение 
за вписване в търговския регистър. 

Да не се изисква представяне на копие от 
съдебното решение за регистрация на 
българската фирма вносител съгласно Търговския 
закон и удостоверение за актуално състояние , а 
да се представят данни за единния 
идентификационен код. 

Промени в 
Закона за 
храните 

51.  

Издаване на удостоверение за 
регистрация на обект за 
производство на безалкохолни 
напитки 
Издаване на удостоверение за 
регистрация на обект за 
производство на бутилирани 
натурални минерални, изворни и 
трапезни води 

Производствените предприятия, които 
освен добива и бутилирането на натурални 
минерални, изворни и трапезни води 
произвеждат и безалкохолни напитки са 
обект на контрол и регулация от няколко 
администрации - МЗ, МОСВ и БАБХ.            
Процедурата при промяна на 
обстоятелства. 

1. Да се въведе обща процедура за регистрация 
за предприятия, които бутилират натурални 
минерални, изворни и трапезни води и 
произвеждат безалкохолни напитки. 
2. Да се въведе облекчена процедура за 
регистрация на предприятия, които са 
регистрирани за производство на бутилирани 
натурални минерални, изворни и трапезни води 
и искат да произвеждат безалкохолни напитки 
или които произвеждат безалкохолни напитки и 
искат да произвеждат бутилирани натурални 
минерални, изворни и трапезни води. 
3. Да се редуцират обстоятелствата, при които се 
налага промяна на регистрацията, в това число и 
да не се изисква пререгистрация при промяна на 

Промени в 
Закона за 
храните - 
съвместна мярка 
на МЗ и МЗХ 
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продуктовата гама, като в останалите случаи при 
промяна се въведе задължение за информиране. 

52.  

Издаване на удостоверение за 
регистрация на обект за 
производство или за търговия с 
храни 

Удостоверението за регистрация на 
обектите се издава в 7-дневен срок след 
извършване на регистрацията, с което се 
удължава ненужно срока за предоставяне 
на услугата. 

Намаляване на срока за издаване на 
удостоверение за регистрация на обект за 
производство или за търговия с храни като 
отпадне 7-дневния срок по чл. 12, ал. 10 от ЗХ. 

Промени в 
Закона за 
храните 

53.  

Издаване на разрешение за 
осъществяване на лечебна 
дейност на лечебните заведения 
за болнична помощ, центровете 
за психично здраве, центровете за 
кожно-венерически 
заболявания,комплексните 
онкологични центрове, домовете 
за медико-социални грижи и 
диализните центрове 

Изисква се предоставяне на документи, 
които могат да бъдат получени по служебен 
път. 
Прекалено дълъг нормативен срок за 
предоставяне на услугата. 

1. Да стартира служебно събиране от МЗ на 
документите (по чл. 47, ал. 1, т. 7 от Закона за 
лечебните заведения), издавани от съсловните 
организации, които удостоверяват членство в тях 
– удостоверения за членство. 
2. Да се намали срокът по чл. 47 от ЗЛЗ общо с 14 
дни. 
3. Да се въведе правило в чл. 50, ал. 2 от ЗЛЗ, 
съгласно което при заявявана промяна в 
обстоятелствата се представят само документи 
относно промяната и такива, чиито срок на 
валидност е изтекъл, придружени с декларация 
за липсата на промяна във всички останали 
документи, а не всички изискуеми документи 
като при първоначално заявление за 
разрешение. 

Промени в 
Закона за 
лечебните 
заведения. 

54.  

Издаване на разрешение за 
внос/износ на органи, тъкани и 
клетки, предназначени за 
трансплантация от/в трети страни 

С въведения публичен достъп до 
Търговския регистър отпада 
необходимостта от представяне на съдебно 
решение и удостоверение за актуално 
състояние на лечебното заведение 

Да отпадне изискването на документите по чл. 4, 
ал. 3, т. 1 от Наредба № 5 от 2004 г. за условията 
и реда за участие на лечебните заведения в 
международния обмен на тъкани и клетки 
(съдебно решение и удостоверение за актуално 
състояние на лечебното заведение). 

Промени в 
Наредба № 5 от 
2004 г. за 
условията и реда 
за участие на 
лечебните 
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заведения в 
международния 
обмен на тъкани 
и клетки 

55.  
Регистрация на лечебни 
заведения за извънболнична 
помощ и хосписи 

Изискват се документи, които могат да 
бъдат осигурени по служебен път. 
Сроковете са твърде дълги. 

1. Да се събират служебно документите от 
регионалните здравни инспекции (по чл. 40, ал. 
1, т. 6 от Закона за лечебните заведения), 
издавани от съсловните организации, които 
удостоверяват членство в тях – удостоверения за 
членство. 
 
2. Да отпадне изискването на документа по чл. 
40, ал. 1, т. 2 от ЗЛЗ (учредителен акт на 
дружеството), тъй като вече е въведен публичен 
достъп до Търговския регистър и той може да 
бъде проверяван служебно по отношение на 
търговците. 
3. Да се намалят сроковете, както следва: 

- В срока по чл. 40, ал. 4 от ЗЛЗ - от 14 на 10 
дни; 
- В срока по чл. 40, ал. 6 от ЗЛЗ - от 14 на 10 
дни; 
- В срока по чл. 40, ал. 8 от ЗЛЗ - от 14 дни 
да стане незабавно; 
- В срока по чл. 40, ал. 9 от ЗЛЗ - от 14 на 10 
дни 

Промени в 
Закона за 
лечебните 
заведения 

56.  
Издаване на удостоверение за 
регистрация на дрогерия 

Дълъг срок за издаване на удостоверението 
- 14 дни съгласно чл. 240, ал. 1 от ЗЛПХМ. 

Да се намали срокът от 14 на 7 дни. 
Промени в 
ЗЛПХМ 
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57.  
Издаване на становище за 
унищожаване на лекарствени 
продукти 

Издаването на становището не трябва да 
бъде отделна административна услуга. 

Изготвяне на нова наредба за реда и условията за 
унищожаване на лекарствени продукти 

Приемане на 
нова наредба за 
реда и условията 
за унищожаване 
на лекарствени 
продукти 

58.  

Процедура за образуване на 
пределна цена на лекарствен 
продукт, отпускан по лекарско 
предписание  
Процедура за включване на 
лекарствен продукт в Позитивния 
лекарствен списък, включително 
образуване на цена по чл. 258, ал. 
1 ЗЛПХМ 

Изисква се предоставянето на документи, 
които могат да се набавят по служебен път. 
Това означава ИАЛ да сканира и служебно 
да изпраща на КЦР за всеки лекарствен 
продукт издадените му разрешения за 
употреба, промени и подновяване, вкл. 
кратките характеристики на продукта. 
Обемът на тези документи е от порядъка на 
30, 40, 50 страници за всеки отделен 
лекарствен продукт. Заявленията, които 
постъпват за образуване на пределна цена 
и за включване в Позитивния лекарствен 
списък средно месечно са приблизително 
300-400. Това ще наложи в ИАЛ да се 
сканират месечно между 15000 и 20000 
страници. Тази дейност изисква големи 
ресурси - материални, но най-вече 
човешки. Агенцията не разполага с 
персонал, който да бъде ангажиран за 
извършването на тези технически дейности. 

1. Да се предоставят по служебен път  
разрешенията за употреба, кратките 
характеристики на продуктите, подновявания и 
всички последващи промени, би могло да бъде 
осъществено след преработка на наличната 
информационна система за лекарствените 
продукти в ИАЛ. 
2. Да се преработи Информационната система, 
която е разработвана и внедрена в ИАЛ през 
1998 г. Необходимо е тя да бъде преработена 
изцяло и приведена в съответствие с 
изискванията на Закона за електронното 
управление, с цел интегриране на всички системи 
и регистри, в резултат на което ще се осигурят 
ефективен информационен обмен с МЗ и други 
институции, предоставяне на електронни услуги, 
повишаване ефективността на работа, 
улесняване на бизнеса и подобряване качеството 
на обслужване. 

1. Стартиране на 
предоставяне по 
служебен път на 
разрешенията за 
употреба 
 
2. Стартиране на 
необходимите 
промени в 
информационнат
а система на ИАЛ 

59.  
Разрешение за реклама на 
лекарствен продукт, 
предназначена за населението 

Процедурата е прекалено усложнена и 
съответно нормативно определеният срок 
за предоставяне на услугата е прекалено 
дълъг. Таксата е силно завишена. 

1. Да се опрости процедурата по издаване на 
разрешението, като нормативният срок се 
намали на 14 дни, а след изтичането му да се 
прилага принципът на мълчаливото съгласие. 
2. Да се намали таксата.  

Промени в 
ЗЛПХМ и в 
тарифата за 
таксите 



 24 

№ Наименование на услугата Описание на проблема Мерки за решаване на проблема 
Нормативни 
промени и 
действия 

60.  
Издаване на разрешение за 
употреба на лекарствен продукт 

Срокът за предоставяне на услугата е 
прекалено дълъг. 
 

Да се оптимизират работните процеси при 
разглеждането на документите и провеждането 
на проверки на място с оглед намаляване на 
нормативно установения срок за предоставяне на 
услугата. 

Промени в 
ЗЛПХМ 

61.  

Приемане на документи за 
издаване на здравен сертификат 
за износ на продукти и стоки, 
имащи значение за здравето на 
човека и издаване на здравно 
заключение 
Издаване на здравен сертификат 
за износ на продукти и стоки, 
имащи значение за здравето на 
човека 

В списъка СУНАУ са вписани две услуги – за 
приемане на документи в РЗИ и за 
издаване на сертификат в МЗ.  

Двете услуги да се обединят в една комплексна 
услуга – заявлението да се подава в РЗИ, РЗИ 
издава здравно заключение и служебно 
препраща документите в МЗ за издаване на 
сертификата. 

Да се изпрати 
заявление за 
промени в СУНАУ 

62.  
Издаване на лицензии, 
разрешения и разрешителни по 
реда на ЗКНВП  

Таксите за издаване на лицензии, 
разрешения и разрешителни по реда на 
ЗКНВП не са разходоориентирани. 

Да се намалят таксите чрез изменение на Тарифа 
за таксите, които се събират за издаване, 
промяна или подновяване на лицензии, за 
издаване на разрешителни и разрешения, 
издаване и промяна на удостоверения за 
регистрация по ЗКНВП, приета с ПМС № 2/2001г. 

ПМС за 
изменение и 
допълнение на 
Тарифата за 
таксите  

63.  
Услуги в областта на 
общественото здраве  

Таксите по Тарифата за таксите, които се 
събират от органите на държавния здравен 
контрол и националните центрове по 
проблемите на общественото здраве по 
Закона за здравето не е в съответствие с 
Методиката за определяне на 
разходоориентиран размер на таксите по 
чл. 7а от Закона за ограничаване на 
административното регулиране и 
административния контрол върху 
стопанската дейност и разходването им, 
приета с ПМС № 1 от 2012 г. 

Изменение на Тарифата за таксите, които се 
събират от органите на държавния здравен 
контрол и националните центрове по 
проблемите на общественото здраве по Закона 
за здравето с цел привеждане на размера на 
събираните такси в съответствие с Методиката за 
определяне на разходоориентиран размер на 
таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на 
административното регулиране и 
административния контрол върху стопанската 
дейност и разходването им, приета с ПМС № 1 от 
2012 г. 

ПМС за 
изменение и 
допълнение на 
Тарифата за 
таксите 
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64.  
Услуги в областта на 
медицинските дейности са  

Размерът на събираните такси по Тарифите 
не съответстват на Методиката а 
определяне на разходоориентиран размер 
на таксите по чл. 7а от Закона за 
ограничаване на административното 
регулиране и административния контрол 
върху стопанската дейност и разходването 
им. 

Да се намалят таксите по Тарифата за таксите, 
които се събират по Закона за лечебните 
заведения и Тарифата за таксите, които с е 
събират от ИАТ по Закона за трансплантацията на 
органи, тъкани и клетки, Закона за здравето и 
Закона за лечебните заведения, съгласно новата 
методика. 

Промени в 
Тарифите за 
таксите, сугласно 
новата методика 

65.  
Услуги в областта на 
лекарствените продукти  

Размерът на събираните такси по Тарифата 
не са приведени в съответствие с 
Методиката за определяне на 
разходоориентиран размер на таксите по 
чл. 7а от ЗОАРАКСД 

Да се намалят таксите по Тарифата за таксите, 
които се събират за извършване на услуги в 
областта на лекарствените продукти, съгласно 
методиката. 

Промени в 
Тарифите за 
таксите, сугласно 
новата методика 

66.  
Услуги в областта на 
медицинските изделия 

Размерът на събираните такси по Тарифата 
не са приведени в съответствие с 
Методиката за определяне на 
разходоориентиран размер на таксите по 
чл. 7а от ЗОАРАКСД. 

Да се намалят таксите по Тарифата за таксите, 
които се събират за извършване на услуги в 
областта на медицинските изделия, съгласно 
новата методика. 

Промени в 
Тарифите за 
таксите, сугласно 
новата методика 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

67.  
Регистрация на 
тютюнопроизводителите и на 
площите за отглеждане на тютюн 

След 2009 г. не се прилага формата на 
държавно подпомагане за 
тютюнопроизводство (държавни субсидии 
– премии). Подпомагането се извършва 
чрез Схемата за единно плащане на площ, 
която обхваща всички земеделски 
производители. 

Да отпадне регулаторният режим. 

Промени в 
Закона на 
тютюна и 
тютюневите 
изделия 
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68.  
Регистрация на физическите и 
юридически лица, които 
произвеждат тютюневи семена 

Регистрацията на лицата, произвеждащи 
тютюневи семена се извършва от две 
структури - Фонд "Тютюн" и ИАСАС, т.е. 
налице е дублиране на дейности. 

Регистрацията да се извършва само от 
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, 
апробация и семеконтрол. 

Промени в 
Закона на 
тютюна и 
тютюневите 
изделия 

69.  
Заверка на удостоверението за 
износ на необработен дървен 
материал и диворастящи гъби 

На физическите лице се издава 
позволително за добив на необработен 
дървен материал и диворастящи гъби. Не е 
необходимо допълнителното проследяване 
на търговията с тези продукти. 

Да отпадне регулаторният режим 
Промени в 
Закона за горите 

70.  Издаване на лицензия за внос 

Предварителното лицензиране при вноса 
на земеделски продукти в рамките на 
тарифни квоти е обвързано с мерки от 
периода преди присъединяване на 
България към ЕС. Режимът се прилагаше 
предимно за тарифни квоти, договорени с 
ЕС. Мярката не се прилага от 01.01.2007 г. 

Да се отмени чл.10б, 10в, 10г и 10д от Закона за 
подпомагане на земеделските производители.  

Промени в 
Закона за 
подпомагане на 
земеделските 
производители 

71.  
Одобрение на вносителите на 
семена от коноп, 
непредназначени за посев 

Несъответствие на режима с европейското 
законодателство и с разпоредбите на 
Раздел І от Глава втора на ЗОАРАКСД и 
Приложението към чл. 9, ал. 1, т.2. 

Привеждане на регулаторния режим в 
съответствие с ЗОАРАКСД и чл. 157 от Регламент 
(ЕО) № 1234/2007 - да премине в лицензионен. 

Промени в 
Закона за 
контрол върху 
наркотичните 
вещества и 
прекурсорите 

72.  

Привеждане на тарифите за 
таксите събирани от МЗХ и 
неговите структури, в 
съответствие с чл. 7а от ЗОАРАКСД  

Тарифите за таксите събирани от МЗХ и 
неговите структури са приети преди 
влизането в сила на чл. 7а от ЗОАРАКСД, 
поради което не са определени на 
разходоориентиран принцип. 

Да се приведат тарифите за таксите, събирани от 
МЗХ и неговите структури в съответствие с чл. 7а 
от ЗОАРАКСД. 

Промени в 
тарифите за 
таксите, 
събирани от МЗХ 
и 
второстепенните 
разпоредители 
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73.  

Актуализация на 
административните услуги, 
предоставяни от МЗХ и неговите 
структури в СУНАУ 

След направения преглед беше установено, 
че част от предоставяните от МЗХ и 
неговите структури услуги не са включени в 
СУНАУ или фигурират с некоректни 
наименования. В СУНАУ са вписани като 
услуги дейности, които нямат характер на 
административни услуги. 

1. Да се актуализира списъкът на 
административните услуги в СУНАУ, като се 
прецизират наименованията на съществуващите 
административни услуги. 
2. Да се добавят услуги, които не фигурират в 
списъка и се премахнат тези, които нямат 
характер на услуга. 

Изпращане на 
заявления 
относно 
актуализиране 
на СУНАУ 

74.  
Лицензиране на търговията на 
едро с ветеринарномедицински 
продукти 

Режимът е ненужно утежнен и създава 
затруднения за бизнеса. Регулиращата 
тежест при производството и употребата на 
ветеринарномедицински продукти е 
достатъчна за да се гарантира надежден 
контрол и опазване на здравето на 
животните и хората. 

Режимът да премине в регистрационен. 

Промени в 
Закона за 
ветеринарномед
ицинската 
дейност 

75.  
Лицензиране на търговията на 
дребно с ветеринарномедицински 
продукти 

Режимът е ненужно утежнен и създава 
затруднения за бизнеса. Регулиращата 
тежест при производството и употребата на 
ветеринарномедицински продукти е 
достатъчна за да се гарантира надежден 
контрол и опазване на здравето на 
животните и хората. 

Режимът да премине в регистрационен. 

Промени в 
Закона за 
ветеринарномед
ицинската 
дейност 

76.  
Издаване на удостоверение за 
регистрация на лозарско 
стопанство 

Регистрацията на лозарските стопанства се 
извършва от ИАЛВ и НЛВК. Контролни 
функции на дейността на лицата и 
предоставянето на права (изкореняване, 
засаждане, презасаждане) има ИАЛВ. 
Дублирането на двете регистрации е 
ненужно и води до допълнителни 
финансови разходи за бизнеса, тъй като 
таксите, които се събират от НЛВК са 
значителни, а действието по регистрация 
при тях не е обвързано с никакви 
административни и правни действия. 

Регистрацията на гроздопроизводителите да се 
извършва от ИАЛВ и да се издава удостоверение 
за регистрация на гроздопроизводител или 
винопроизводител, а услугата да бъде 
променена в СУНАУ. 

1. Промени в 
Закона за виното 
и спиртните 
напитки 
2. Изпращане на 
заявление за 
актуализиране 
на СУНАУ 
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77.  
Издаване на удостоверение за 
регистрация на лозарско 
стопанство 

При регистрацията се изисква предоставяне 
на удостоверение за актуална съдебна 
регистрация. Информацията е публична - 
Търговски регистър. 

Да отпадне изискването за предоставяне на 
удостоверение за актуална търговска 
регистрация. 

Нов Закон за 
виното и 
спиртните 
напитки  

78.  

Издаване на разрешение на 
развъдните организации за 
извършване на развъдна дейност 
с чистопородни и хибридни 
животни 

При регистрацията се изисква предоставяне 
на удостоверение за актуална съдебна 
регистрация. Информацията е публична - 
Търговски регистър. 

Да отпадне изискването за предоставяне на 
удостоверение за актуална търговска 
регистрация. 

Промени в 
Закона за 
животновъдствот
о  

79.  

Регистрация на развъдните ферми 
и стопанства за производство на 
чистопородeн и хибридeн 
разплоден материал от свине 

При регистрацията се изисква предоставяне 
на удостоверение за актуална съдебна 
регистрация. Информацията е публична - 
Търговски регистър. 

Да отпадне изискването за предоставяне на 
удостоверение за актуална търговска 
регистрация. 

Промени в 
Закона за 
животновъдствот
о  

80.  

Регистрация на развъдните ферми 
и стопанства за производство на 
чистопородeн и хибридeн 
разплоден материал от зайци 

При регистрацията се изисква предоставяне 
на удостоверение за актуална съдебна 
регистрация. Информацията е публична - 
Търговски регистър. 

Да отпадне изискването за предоставяне на 
удостоверение за актуална търговска 
регистрация. 

Промени в 
Закона за 
животновъдствот
о  

81.  

Регистрация на фермите за 
производство на чистопородeн и 
хибридeн материал от птици, в 
т.ч. люпилни 

При регистрацията се изисква предоставяне 
на удостоверение за актуална съдебна 
регистрация. Информацията е публична - 
Търговски регистър. 

Да отпадне изискването за предоставяне на 
удостоверение за актуална търговска 
регистрация. 

Промени в 
Закона за 
животновъдствот
о 
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82.  

Издаване на разрешително за 
стопански риболов и придобиване 
на право за усвояване на ресурс 
от риба и други водни организми 

При регистрацията се изисква предоставяне 
на удостоверение за актуална съдебна 
регистрация, която е публична, и други 
документи, които се предоставят по 
служебен път. 

1. Да се намалят изискуемите документи, 
представяни от стопанските субекти. 
 
2. Да отпадне изискването за предоставяне на 
удостоверение за актуална търговска 
регистрация. 

Промени в 
Закона за 
рибарството и 
аквакултурите  

83.  
Регистрация на организации на 
производителите и на 
браншовите организации 

При регистрацията се изисква предоставяне 
на удостоверение за актуална съдебна 
регистрация. Информацията е публична - 
Търговски регистър. 

Да отпадне изискването за предоставяне на 
удостоверение за актуална търговска 
регистрация. 

Промени в 
Закона за 
рибарството и 
аквакултурите  

84.  
Регистрация на купувачи за първа 
продажба на продукти от риболов 
извън центровете 

При регистрацията се изисква предоставяне 
на удостоверение за актуална съдебна 
регистрация, която е публична, и други 
документи, които се предоставят по 
служебен път. 

1. Да се намалят изискуемите документи, 
представяни от стопанските субекти. 
 
2. Да отпадне изискването за предоставяне на 
удостоверение за актуална търговска 
регистрация. 

Промени в 
Закона за 
рибарството и 
аквакултурите  

85.  
Регистрация на лицата, които 
развъждат и отглеждат риба и 
други водни организми 

При регистрацията се изисква предоставяне 
на удостоверение за актуална съдебна 
регистрация, която е публична, и други 
документи, които се предоставят по 
служебен път. 

Да отпадне изискването за предоставяне на 
удостоверение за актуална търговска 
регистрация. 

Промени в 
Закона за 
рибарството и 
аквакултурите  

86.  
Регистрация на центрове за първа 
продажба на продукти от риболов 
и регистрирани купувачи 

При регистрацията се изисква предоставяне 
на удостоверение за актуална съдебна 
регистрация. Информацията е публична - 
Търговски регистър. 

Да отпадне изискването за предоставяне на 
удостоверение за актуална търговска 
регистрация. 

Промени в 
Закона за 
рибарството и 
аквакултурите  
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87.  
Лицензиране на публични 
складове за зърно 

1. Изискват се документи, които НСЗ може 
да получи по служебен път. 
 
2. При регистрацията се изисква 
предоставяне на удостоверение за актуална 
съдебна регистрация. Информацията е 
публична - Търговски регистър. 
  
3. Предвид технологичното време за 
извършване на проверки по документи и на 
място, се установи че срокът за издаването 
на лицензия за публичен склад за зърно е 
дълъг и следва да се намали. 

Да се съкрати срокът за лицензиране и 
намаляване на изискуемите документи:  
1. актуално удостоверение за търговска 
регистрация. 
2. последния годишен счетоводен отчет с всички 
приложения към него. 
3. баланс и отчет за приходите и разходите към 
датата на подаване на документите за 
лицензиране. 
4. По отношение на копието на санитарно 
разрешително от регионалната хигиенно-
епидемиологична инспекция да се прецизира 
наименованието на документа и органа, който го 
издава. 
5. По отношение на копието на разрешително от 
териториалните структурни звена "Пожарна 
безопасност и защита на населението" – да се 
прецизира наименованието на документа и 
администрацията, която го издава. 

Промени в 
Закона за 
съхранение и 
търговия със 
зърно 

88.  
Изменение на лицензия за 
публичен склад на зърно 

Обстоятелствата, при които се налага 
преиздаване на удостоверението са твърде 
много. 

Да се конкретизират обстоятелствата, при които 
се изменя лицензията, като това се прави само за 
най-важните обстоятелства. 

Промени в 
Закона за 
съхранение и 
търговия със 
зърно 

89.  
Регистрация на 
зърнохранилищата 

1. При регистрацията се изисква 
предоставяне на удостоверение за актуална 
съдебна регистрация. Информацията е 
публична - Търговски регистър. 
2. Изисква се копие на санитарно 
разрешително от регионалната хигиенно-
епидемиологична инспекция и копие на 
разрешително от териториалните 
структурни звена "Пожарна безопасност и 

Да се намалят изискуемите документи, 
представяни от стопанските субекти. 
В проекта на ЗИД на ЗСТЗ посочените документи 
ще се заменят с изискването склада да има 
разрешително за въвеждане на обекта в 
експлоатация. 

Промени в 
Закона за 
съхранение и 
търговия със 
зърно  
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защита на населението". 

90.  
Изменение на удостоверение за 
регистрация на зърнохранилище 

Обстоятелствата, при които се налага 
преиздаване на удостоверението са твърде 
много. 

Да се конкретизират обстоятелствата, при които 
се изменя удостоверението като това се прави 
само за най-важните обстоятелства. 

Промени в 
Закона за 
съхранение и 
търговия със 
зърно 

91.  

Регистрация, като търговци на 
зърно на физическите и 
юридическите лица, които купуват 
зърно с цел преработка или 
продажба в първоначален, 
преработен или обработен вид 

При регистрацията се изисква предоставяне 
на удостоверение за актуална съдебна 
регистрация. Информацията е публична - 
Търговски регистър. 

Да отпадне изискването за предоставяне на 
удостоверение за актуална търговска 
регистрация. 

Промени в 
Закона за 
съхранение и 
търговия със 
зърно 

92.  

Предоставяне на справки и 
документи от регистрите, които се 
обслужват от Националната 
служба по зърното 

Посоченото основание в СУНАУ (чл.13а от 
ЗСТЗ) не съществува. 
Регистрите са публични и не би следвало от 
тях да се дават справки като 
административна услуга. 
Достъпът до тези документи има характер 
на обществена информация. 

1. Предоставянето на информация да отпадне 
като услуга. 
 
2. Да се премахне и таксата от 12 лв. 

1. Промени в  
Закона за 
съхранение и 
търговия със 
зърно 
2. Изпращане на 
заявление за 
актуализиране 
на СУНАУ 

93.  
Регистрация на ветеринарно-
лечебните заведения 

При регистрацията се изисква предоставяне 
на удостоверение за актуална съдебна 
регистрация, която е публична, и други 
документи, които се предоставят по 
служебен път. 

Да отпадне изискването за предоставяне на 
удостоверение за актуална търговска 
регистрация. 

Промени в 
Закона за 
ветеринарномед
ицинската 
дейност  

94.  

Регистрация на търговци, които 
получават пратки животни, 
зародишни продукти, странични 
животински продукти и продукти, 
получени от тях от държави-
членки 

При регистрацията се изисква предоставяне 
на удостоверение за актуална съдебна 
регистрация. Информацията е публична - 
Търговски регистър. 

Да отпадне изискването за предоставяне на 
удостоверение за актуална търговска 
регистрация. 

Промени в 
Закона за 
ветеринарномед
ицинската 
дейност  
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95.  

Регистрация на обекти за 
производство, търговия и пускане 
на пазара на суровини и храни от 
животински произход, 
непредназначени за консумация 
от хора, и на продукти, получени 
от странични животински 
продукти 

При регистрацията се изисква предоставяне 
на удостоверение за актуална съдебна 
регистрация. Информацията е публична - 
Търговски регистър. 

Да отпадне изискването за предоставяне на 
удостоверение за актуална търговска 
регистрация. 

Промени в 
Закона за 
ветеринарномед
ицинската 
дейност 

96.  

Регистрация на обекти за 
обезвреждане или съхранение на 
странични животински продукти и 
на продукти, получени от тях 

При регистрацията се изисква предоставяне 
на удостоверение за актуална съдебна 
регистрация. Информацията е публична - 
Търговски регистър. 

Да отпадне изискването за предоставяне на 
удостоверение за актуална търговска 
регистрация. 

Промени в 
Закона за 
ветеринарномед
ицинската 
дейност  

97.  
Издаване на лиценз за употреба 
на ветеринарномедицински 
продукти 

При регистрацията се изисква предоставяне 
на удостоверение за актуална съдебна 
регистрация. Информацията е публична - 
Търговски регистър. 

Да отпадне изискването за предоставяне на 
удостоверение за актуална търговска 
регистрация. 

Промени в 
Закона за 
ветеринарномед
ицинската 
дейност 

98.  
Издаване на лиценз за 
производство на ВМП 

При регистрацията се изисква предоставяне 
на удостоверение за актуална съдебна 
регистрация. Информацията е публична - 
Търговски регистър. 

Да отпадне изискването за предоставяне на 
удостоверение за актуална търговска 
регистрация. 

Промени в 
Закона за 
ветеринарномед
ицинската 
дейност 

99.  

Вписване в регистър на 
браншовите организации и на 
националните браншови 
организации в горския сектор 

При регистрацията се изисква предоставяне 
на удостоверение за актуална съдебна 
регистрация. Информацията е публична - 
Търговски регистър. 

Да отпадне изискването за предоставяне на 
удостоверение за актуална търговска 
регистрация. 

Промени в  
Закона за горите 
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100.  
Одобряване на търговци за 
изкупвачи на краве мляко 

Изискването за учредяване от изкупвачите 
на банкова гаранция представлява тежест 
върху бизнеса при прилагането на квотната 
система в условията на неустойчив пазар на 
млякото и млечните продукти. През 
изтеклите 3 квотни периода за България 
националната млечна квота не е 
превишавана и по предварителни данни 
няма да бъде превишена и през квотния 
период 2011/2012. 
Изисква се представяне на документи, 
които могат да бъдат набавени по 
служебен път - удостоверение за актуално 
състояние на търговската регистрация на 
дружеството. 

Да отпадне: 
- изискването за учредяване от изкупвачите на 
банкова гаранция в полза на Разплащателната 
агенция при кандидатстването им за одобряване, 
както и ежегодното й подновяване; 
- удостоверение за актуално състояние на 
търговската регистрация на дружеството. 

Промени в 
Закона за 
прилагане на 
общите 
организации на 
пазарите на 
земеделски 
продукти на ЕС  

101.  
Регистрация на сдруженията за 
напояване 

Част от документите могат да бъдат 
събрани по служебен път. 

Намаляване на изискуемите документи, 
представяни от стопанските субекти и 
опростяване на процедурата по издаването на 
административния акт 

ЗИД на Закона за 
Сдруженията за 
напояване  

102.  

Одобрение на всички кланици и 
транжорни, които маркират върху 
опаковките обозначения за 
начина на отглеждане на птиците 

Дейността по одобрението на кланици и 
транжорни, които маркират върху 
опаковките обозначения за начина на 
отглеждане на птици, е свързана с 
въвеждането на маркетингови стандарти по 
изискване на ЕС. До средата на 2011 г. тази 
дейност се извършва от дирекция 
„Животновъдство” в МЗХ. 
За улеснение на бизнеса през 2011 г. със 
заповед на министъра на земеделието и 
храните дейността е прехвърлена към БАБХ.  

Одобрението да се извършва едновременно с 
процедурата по регистрация на обектите от БАБХ 

Промени в 
Наредба № 32 от 
23.03.2006 г. за 
окачествяване, 
съхраняване и 
предлагане на 
пазара на месо и 
черен дроб от 
домашни птици 
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103.  

Издаване на удостоверения за 
признаване и временно 
признаване на организации на 
производители на плодове и 
зеленчуци и на техните асоциации 

При регистрацията се изисква предоставяне 
на удостоверение за актуална съдебна 
регистрация и други документи на 
дружеството, които са публична 
информация или могат да се получат по 
служебен път. 

Намаляване на изискуемите документи, 
представяни от стопанските субекти 

Промени в 
Наредба № 11 от 
15 май 2007 г.  

104.  

Пускане на пазара на 
употребявани машини за 
земеделието и горите – изпитване 
и проверки 

За пускане на пазара и в употреба на 
употребявана техника се изисква изпитване 
въз основа на подадена заявка и сключен 
договор, което забавя процеса. 
Изпитването може да се извършва само 
чрез подаване на заявка и заплащане на 
такса по съответната тарифа. 

Да отпадне изискването за изпитване на 
резервни части, навесни и стационарни машини 

Промени в 
Наредба №24 от 
2006 г. за реда за 
пускане на 
пазара на 
употребявана 
земеделска и 
горска техника и 
резервни части, 
осигуряващи 
нейната 
безопасност 

105.  
Годишен технически преглед на 
земеделска и горска техника 

Във връзка с безопасността на техниката не 
е необходимо да се извършва 
задължителен годишен преглед на всички 
машини. Стационарните и навесните 
машини могат да се пускат в работа чрез 
технически преглед само при първоначална 
регистрация и промяна на регистрацията. 

Да отпадне изискването за задължителен 
годишен преглед на навесните и стационарни 
машини, представляващи 20% от регистрираната 
техника. 

Промени в 
Наредба №20 на 
МЗХ от 2003 г.  

106.  
Издаване на разрешително за 
промишлена обработка на тютюн 

При регистрацията се изисква предоставяне 
на удостоверение за актуална съдебна 
регистрация.  

Да отпадне изискването за предоставяне на 
удостоверение за актуална търговска 
регистрация. 

Промени в  
Закона на - и 
тютюневите 
изделия 
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107.  

Регистрация на обекти за 
производство и търговия със 
суровини и храни (обекти за 
производство на безалкохолни 
напитки) 
Издаване на удостоверение за 
регистрация на обект за 
производство на бутилирани 
натурални минерални, изворни и 
трапезни води 

1. Производствените предприятия, които 
освен добива и бутилирането на натурални 
минерални, изворни и трапезни води 
произвеждат и безалкохолни напитки са 
обект на контрол и регулация от няколко 
администрации - МЗ, МОСВ и БАБХ. 
 
2. Процедурата при промяна на 
обстоятелства е твърде сложна 

1. Да се въведе обща процедура за регистрация 
за предприятия, които бутилират води и 
произвеждат безалкохолни напитки. 
2. Да се въведе облекчена процедура за 
регистрация на предприятия, които бутилират 
води и искат да произвеждат безалкохолни 
напитки или които произвеждат безалкохолни 
напитки и искат да бутилират води. 
3. Да се редуцират обстоятелствата, при които се 
налага промяна на регистрацията, в т.ч. да не се 
изисква нова регистрация при промяна на 
продуктовата гама. В останалите случаи при 
промяна да се въведе задължение за 
информиране. 
 

1. Промени в 
Закона за 
храните 
2. Сключване на 
споразумения 
МЗ - БАБХ 

108.  

Здравен сертификат за износ на 
храни от неживотински произход 
и материали и предмети, 
предназначени за контакт с храни 

До създаването на БАБХ за износ в страни 
извън ЕС Министерството на 
здравеопазването е издавало документ с 
валидност от 3 години, което е заменено 
със сертификат за отделни партиди. 
Българският бизнес е затруднен поради 
необходимостта от непрекъснато ползване 
на услугата. Партньорите от страните извън 
ЕС са затруднени, защото за тях нормалната 
практика е да си издадат разрешително за 
внос на цялото договорено количество за 
период от една година.  
С оглед на гаранциите, че храните са 
произведени при спазване на 
нормативните изисквания издаването на 
сертификат за всяка отделна партида е 
ненужно.  
Издаването на сертификат за всяка отделна 
партида няма отношение и към 

1. Да отпадне изискването за издаване на 
здравен сертификат за всяка отделна партида 
или за група от партиди. 
 
2. Да се издава документ удостоверяващ 
принципно, че предприятието е регистрирано и 
има система за качество. 

Промени в 
Закона за 
храните 



 36 

№ Наименование на услугата Описание на проблема Мерки за решаване на проблема 
Нормативни 
промени и 
действия 

проследимостта на храните, тъй като всяка 
опаковка съдържа информация за 
предприятието и партидата. 

109.  
По Наредбата за системите за 
самоконтрол на фирми в 
хранителния бранш. 

Малките фирми заплащат на консултантски 
фирми по 1000-5000 лева за 
разработването на документацията. За да 
се изпълняват изискванията ежедневно 
трябва да се попълват дневници за 
температурата на хладилник, на фризер и 
т.н. след като те самите си имат такива. 
Попълване на тази документация изисква 
голяма ангажираност и отнема време -
минимум 1 час всеки ден. 

1. Да се съкрати или отмени изискването за 
наличие на система за самоконтрол за малките 
фирми, стопани на закусвални, ресторанти, 
бюфети, др. подобни. 
 
2. Да се замени с по-проста документация и 
документи за попълване.  

Промени в  
Закона за 
храните 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

110.  

Категоризиране на плажовете 

Отдават се на концесия, в която условията 
са заложени предварително. 

Да се премахне режимът 

1. Промени в 
Закона за 
туризма и в 
Наредбата за 
категоризиране 
на плажовете 

111.  

Категоризиране на ски писти 

Отдават се на концесия, в която условията 
са заложени предварително. 

Да се премахне режимът 

1. Промени в 
Закона за 
туризма и в 
Наредбата за 
категоризиране 
на ски пистите 
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112.  
Издаване на Разрешителни за 
внос (импорт-лицензи) на Калиев 
хлорид (Поташ) с произход 
Беларус и Русия на територията на 
ЕС. 

отпадане на Регламент на ЕС 

Да се премахне режимът поради изтичане на 
срока на антидъмпиговите мерки върху вноса на 
калиев хлорид с произход Беларус и Русия(месец 
юли 2011 г.), наложени от Съвета с Регламент 
(EИО) № 3068/92 („първоначален регламент“) и 
продължен с Регламент (ЕО) № 1050/2006 на 
Съвета от 11 юли 2006.   

113.  
114.  

Ползване на информация в 
читалните на Националния 
геоложки фонд  
Предоставяне на копия от 
материали на Националния 
геоложки фонд: геоложки карти, 
доклади, приложения, модели, 
извадки и др. специализирана 
информация  
Ползване на геоложка 
информация, чрез предоставяне 
на веществен материал за 
изследване и анализи от 
Националното скално-фондово 
хранилище 

Не е необходимо детайлно разграничаване 
на тези дейности. 

Да се обединят в една услуга - Предоставяне на 
информация от Националния геоложки фонд 

Промяна в ЗПБ- 
декември 2012 

115.  

Издаване и прехвърляне на 
гаранции за произход на 
произведена енергия от 
възобновяеми източници 

Срокът за предоставяне на услугата е дълъг. 
Услугите издаване и прехвърляне на 
гаранции за произход на произведена 
енергия от възобновяеми източници се 
извършват едновременно и с еднакви 
действия и за двете се заплаща една такса. 
Разделението съгласно СУНАУ е изцяло 
формално. 

1.Предоставянето на двете услуги да се 
осъществява с едно заявление 
 
2. Да се намали срокът по предоставянето на 
услугата. 

Промени в 
Наредба № РД-
16-1117 от 2011 
г. за условията и 
реда за 
издаване, 
прехвърляне, 
отмяна и 
признаване на 
гаранциите за 
произход на 
енергията от ВИ 
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116.  
Регистриране на фирми, 
извършващи ремонт и сервиз на 
фискални устройства 

И за двата административни режима 
практически правата се дават от 
производителите на ФУ и ЕТАФП. 
Основното изискване за регистриране и 
лицензиране и за двата режима е 
сервизите да имат сключен договор с 
производител, в който са описани типовете 
ФУ и ЕТАФП, за които съответното лице 
може да предоставя сервизни услуги. 
ДАМТН не може да регистрира/лицензира 
сервиз за типове устройства, които 
производителят не е включил в договорите 
на фирмите. По същество администрацията 
не се произнася по компетентността на 
предоставящите услуги фирми – това 
отново е отговорност на производителя, 
който е сключил договор със съответната 
фирма и е обучил персонал за 
осъществяване на дейността.  

1. Да се обединят в една услуга и да се 
прехвърлят към неправителствения сектор. 
 
2. Да се премахне или прехвърли задължението 
да се поддържа регистър на фирмите, имащи 
право да извършват сервиз на браншовата 
организация (Българска асоциация на 
дистибуторите на ФУ) 

1. Промени в  
Закона за 
измерванията; 
2. Промени в 
Наредбата за 
средствата за 
измерване, 
които подлежат 
на метрологичен 
контрол; 

117.   

Издаване на лицензии на лица за 
ремонт на електронни 
таксиметрови апарати с фискална 
памет  

ДАМТН не извършва контрол на 
регистрираните сервизи за ФУ, а в Закона за 
измерванията, където са предвидени 
изисквания за лицата, които извършват 
ремонт на средства за измерване не е 
предвиден лицензионен режим на 
ремонтните фирми.  
Производителите биха могли да поддържат 
на техните интернет страници регистър на 
фирмите, имащи право да извършван 
сервиз на конкретни типове ФУ и ЕТАФП. 

Премахване или прехвърляне на задължението 
да се поддържа регистър на фирмите, имащи 
право да извършват сервиз на браншовата 
организация (Българска асоциация на 
дистрибуторите на ФУ) Наредби, ЗДДС 
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118.  

Категоризиране на самостоятелни 
места за хранене  

Необходимо е услугата да се предоставя на 
по-ниско ниво. 
Срокът е прекалено дълъг. Съкращаване на срока  

Да се прехвърли към кметовете на общините 

Приемане на нов 
ЗТ, внесен в НС 

119.  
Съгласуване на учебни програми и 
планове за обучение в училищата 
и в курсове за придобиване на 
правоспособност за обслужване 
на съоръжения с повишена 
опасност 

Цялостния процес по придобиване на 
правоспособност за упражняване на 
професии се администрира от МОМН, 
МТСП и НАПОО. Не е целесъобразно 
ДАМТН да администрира отделно дейности 
по едни режим извън цялостната система. 
Значителна част от съдържанието на 
Наредбите по чл. 45, ал. 2 от ЗТИП вече не 
съответства на съвременните обществени 
отношения в страната и на практиката на 
страните-членки на ЕС.  
 

Предоставянето на услугата да се прехвърли към 
НАПОО 

1. Промени в 
Закона за 
техническите 
изисквания към 
продуктите 
 
2. Промени в 
Наредбите по чл. 
45, ал.2 от ЗТИП 

120.  
Издаване на разрешения за 
провеждане на курсове за 
придобиване на правоспособност 
за обслужване на съоръжения с 
повишена опасност  

Цялостния процес по придобиване на 
правоспособност за упражняване на 
професии се администрира от МОМН, 
МТСП и НАПОО. Нецелесъобразно е ДАМТН 
да администрира целия процес по 
придобиването на правоспособност за 
упражняване на съответните професии.  

Предоставянето на услугата да се прехвърли към 
НАПОО 

Проект на ЗИД на 
ЗТИП  
Промяна в 
Наредбите по чл. 
45, ал.2 от ЗТИП 

121.  
Издаване на удостоверение за 
вписване в регистъра на лица, 
извършващи монтаж или монтаж 
и ремонт на тахографи 

Изисква се предоставянето на документи, 
които могат да бъдат набавени по 
служебен път чрез справка в регистъра 

Да отпадне изискването за предоставяне на: 
Удостоверение за актуално състояние и 
удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ 

Промени в 
Закона за 
автомобилните 
превози 
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122.  

Водене и предоставяне на 
информация от публичен регистър 
на одобрените типове фискални 
устройства, локални мрежи и 
системи 

Регистърът е публичен, поради което не би 
следвало да възниква потребност от такава 
услуга. 

Да отпадне като отделна услуга от СУНАУ. 
 
 

Подаване на 
заявление за 
актуализиране 
на СУНАУ 

123.  

Oдобряване на типа на игрални 
съоръжения, в т.ч. на 
модификации на игрални 
автомати и други игрални 
съоръжения, които могат да се 
произвеждат, внасят и 
експлоатират в страната както и 
на лабораториите по чл. 79, ал. 2 
Закон за хазарта 

Изисква се от потребителя да предоставя 
документи, а информацията може да се 
провери по служебен път. 

Да отпадне изискването потребителят да 
представя съдебно удостоверение за актуално 
състояние на заявителя; 

Промени в 
Закона за хазарта 

124.  

Предоставяне на справки от 
регистъра за одобрените за 
използване типове средства за 
измерване 
 

Регистърът е публичен, поради което не би 
следвало да възниква потребност от такава 
услуга. 

Да отпадне като отделна услуга от СУНАУ. 
 
 

Подаване на 
заявление за 
актуализиране 
на СУНАУ 

125.  

Предоставяне на информация от 
Регистъра на сертифицираните 
сравнителни материали 
 

Регистърът е публичен, поради което не би 
следвало да възниква потребност от такава 
услуга. 

Да отпадне като отделна услуга от СУНАУ. 
 
 

Подаване на 
заявление за 
актуализиране 
на СУНАУ 

126.  

Информационни услуги по 
конкретни запитвания на малки и 
средни предприятия 

Предоставянето на информация не е 
отделна административна услуга. 

Дейността да се запази, но услугата да бъде 
заличена от СУНАУ. 

Подаване на 
заявление за 
актуализиране 
на СУНАУ 

127.  

Организиране на общи и 
специализирани обучения за 
малки и средни предприятия 
 

Организирането на обучения не е отделна 
административна услуга. 

Дейността да се запази, но услугата да бъде 
заличена от СУНАУ. 
 

Подаване на 
заявление за 
актуализиране 
на СУНАУ 
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№ Наименование на услугата Описание на проблема Мерки за решаване на проблема 
Нормативни 
промени и 
действия 

128.  

Заверяване на инвестиционни 
проекти на строежите, в които ще 
функционират съоръженията с 
повишена опасност, в частта, 
която се отнася за съоръженията 

Необходимо е да се намери точното 
съответствие на режима със закона. 
Заверката като вид режим не е уредена в 
ЗОАРАКСД.  
Определена е такса, която зависи от 
преценката на администрацията, а не е 
разходориентирана.  
 

1. Да се диференцират сроковете с оглед 
сложността на отделните проекти. 

2. Таксите да се конкретизират и да станат 
разходоориентирани  

Промени в ЗТИП 

129.  

Заверяване на техническата 
документация за ремонт на 
съоръженията с повишена 
опасност  

Необходимо е да се намери точното 
съответствие на режима със закона. 
Заверката като вид режим не е уредена в 
ЗОАРАКСД.  
Определена е такса, която зависи от 
преценката на администрацията, а не е 
разходориентирана.  
 

1. Наименованието на услугата и процедурата по 
предоставяне да се съобрази със ЗОАРАКСД.  
2. Да се намали нормативният срок за 
предоставяне на услугата на 14 дни. 
3. Таксите да се конкретизират и да станат 
разходоориентирани 

Промени в ЗТИП 

130.  

Заверяване на проектантска и 
конструкторска документация за 
производство на съоръжения с 
повишена опасност, за които няма 
наредби по чл.7 от Закона за 
техническите изисквания към 
продуктите 

Необходимо е да се намери точното 
съответствие на режима със закона. 
Заверката като вид режим не е уредена в 
ЗОАРАКСД.  
Определена е такса, която зависи от 
преценката на администрацията, а не е 
разходориентирана.  
 

1. Наименованието на услугата и процедурата по 
предоставяне да се съобрази със ЗОАРАКСД.  
2. Да се намали нормативният срок за 
предоставяне на услугата на 14 дни. 
3. Таксите да се конкретизират и да станат 
разходоориентирани 

Промени в ЗТИП 

131.  

Издаване на разрешение за 
извършване на оценяване на 
съответствието 
 

По смисъла на ЗОАРАКСД това е 
регистрационен режим, а не разрешителен. 
 
Прекалено дълги нормативни срокове за 
предоставяне на административната услуга 
– общият срок надхвърля 6 месеца. 

Режимът да се приведе в съответствие със 
ЗОАРАКСД – регистрационен режим. 
 
Да се съкратят сроковете по предоставяне на 
услугата, като се ускори процедурата по проверка 
на документацията и се организират по-бързо 
проверките на място. 
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№ Наименование на услугата Описание на проблема Мерки за решаване на проблема 
Нормативни 
промени и 
действия 

132.  

Предоставяне препис от 
регистрите на Държавната 
комисия по стоковите борси и 
тържищата 
 

Нормативно определеният срок за 
предоставяне на услугата е прекалено 
дълъг - 14 дни. 
 
Таксата за услугата не е 
разходоориентирана - 5 лв./страница 

Нормативният срок за предоставяне на услугата 
трябва да бъде намален на 7 дни, а размерът на 
таксата да бъде разходоориентиран.  

 

133.  

Издаване на дубликат или 
удостоверение с актуални данни 
по регистрацията 
 

Нормативно определеният срок за 
предоставяне на услугата е прекалено 
дълъг - 14 дни. 
Таксата за услугата не е 
разходоориентирана - 50 лв. 

Нормативният срок за предоставяне на услугата 
трябва да бъде намален на 7 дни, а размерът на 
таксата да бъде разходоориентиран.  

134.  

Издаване на Удостоверение за 
вписване в публичния регистър на 
лицата, извършващи обследване 
за енергийна ефективност на 
промишлени системи 
 

Прекалено кратък срок на валидност на 
удостоверението – 36 месеца. 

Да се увеличи срокът на валидност на 
удостоверението от 36 на 60 месеца, колкото е 
валидността на Удостоверението за вписване в 
публичния регистър на лицата, извършващи 
обследване за енергийна ефективност и 
сертифициране на сгради 

 

135.  

Издаване на Удостоверение за 
вписване на промени в публичния 
регистър на лицата, извършващи 
обследване за енергийна 
ефективност на промишлени 
системи 
 

Изискват се същите документи като при 
първоначалната регистрация, а 
администрацията вече разполага с част от 
тях. 
 
Нормативният срок за предоставяне на 
услугата е прекалено висок и е равен на 
срока за първоначална регистрация – 14 
дни. 
Прекалено висока такса за предоставяне на 
услугата. 

Да се изискват само документите, свързани със 
съответната промяна в обстоятелствата.  
Да се направи преглед за наличие на ненужни 
обстоятелства, подлежащи на вписване в 
регистъра, за да не се налага прекалено честото 
вписване на промени. 
 
Да се намали нормативният срок за предоставяне 
на услугата на 7 дни, както и таксата за услугата. 
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№ Наименование на услугата Описание на проблема Мерки за решаване на проблема 
Нормативни 
промени и 
действия 

136.  

Издаване на разрешения за 
търсене и проучване на подземни 
богатства и 
Предоставяне на концесии за 
добив на подземни богатства 

Не са определени срокове за отстраняване 
на недостатъци в подаденото заявление за 
предоставяне на разрешение/концесия. 

1. Да се разпишат срокове за отстраняване на 
недостатъци в подаденото заявление за 
предоставяне на разрешение/концесия, като 
неотстраняването на недостатъците в указания 
срок да води до прекратяване на 
административната процедура. 
2. Да се разпишат правила за информиране на 
заявителите за хода на процедурата. Министърът 
на икономиката, енергетиката и туризма да 
прекратява производството, когато е изтекъл 
срок и да има възможност да прекратява 
процедурата за предоставяне на концесия по 
изрично искане на заявителя. 

Приемане на нов 
Закон за 
подземните 
богатства 

137.  

Предоставяне на информация за 
площи за търсене и/или 
проучване и за находища на 
подземни богатства  

Записана е като отделна услуга в СУНАУ, но 
по своята същност няма характер на 
административна услуга. 

Дейността да се запази, но да се заличи от 
СУНАУ, тъй като това не е регулаторен режим. 
Да отпадне събирането на административна 
такса, а да се определят цени и ценоразпис по 
приета тарифа. 

Не се налагат 

138.  
Регистриране на туроператори и 
туристически агенти 

Прекалено високи такси за разглеждане на 
заявлението за регистрация и за вписване в 
регистъра. 
 
Прекалено дълги нормативни срокове за 
разглеждане на документите и за вписване 
в регистъра. 

1. Да се намали размерът на определените такси, 
като те станат разходоориентирани.  
 
2. Да се намалят от 2 месеца на 1 месец 
сроковете за разглеждане на документите и за 
извършване на регистрацията. 

1. Промени в 
Закона за 
туризма и в 
Тарифата за 
таксите, които се 
събират по 
закона за 
туризма 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 

139.  

Регистрация на дейността по 
възпроизвеждане на обекти на 

авторското право и сродните му 
права върху оптични дискове и 

други носители 

Установеният срок за отстраняване на 
нередности по подадените документи (7-

дневен) е кратък. 

Да се определи 10 – дневен срок за отстраняване 
на нередности по подадените документи. 

1. Промени в 
Закона за 

административн
ото регулиране 

на 
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№ Наименование на услугата Описание на проблема Мерки за решаване на проблема 
Нормативни 
промени и 
действия 

производството 
и търговията на 

оптични дискове, 
матрици и други 

носители, 
съдържащи 
обекти на 

авторското право 
и сродните му 

права 

140.  

Удостоверяване на сделките за 
възлагане на производството на 

матрици със запис и на 
възпроизвеждане на оптични 

дискове и др. носители със запис, 
съдържащи обекти на авторското 

право и сродните му права 

Не е предвидена възможност за 
предоставяне на услугата по електронен 

път 

Да се предвиди предоставянето на услугата по 
електронен път 

Промени в 
ЗАРПТОДМДНСО

АПСП 

141.  

Удостоверяване на сделките за 
придобиване на права за 
възпроизвеждане и/или 

разпространение на звукозаписи 
или записи на аудио-визуални 

произведения 

Не е предвидена възможност за 
предоставяне на услугата по електронен 

път 

Да се предвиди предоставянето на услугата по 
електронен път 

Промени в 
ЗАРПТОДМДНСО

АПСП 

142.  

Удостоверяване на всяко внасяне 
на матрици, оптични дискове и 

др. носители, съдържащи 
звукозаписи или записи на аудио-

визуални произведения 

Не е предвидена възможност за 
предоставяне на услугата по електронен 

път 

Да се предвиди предоставянето на услугата по 
електронен път 

Промени в 
ЗАРПТОДМДНСО

АПСП 
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№ Наименование на услугата Описание на проблема Мерки за решаване на проблема 
Нормативни 
промени и 
действия 

143.  

Удостоверяване на всяко изнасяне 
на матрици, оптични дискове и 

др. носители, съдържащи 
звукозаписи или записи на аудио-

визуални произведения 

Не е предвидена възможност за 
предоставяне на услугата по електронен 

път 

Да се предвиди предоставянето на услугата по 
електронен път 

Промени в 
ЗАРПТОДМДНСО

АПСП 

144.  
Регистриране на филмовите 

продуценти 
Таксата не е разходоориентирана 

Да се съобрази таксата с новата методология за 
таксите 

Промени в 
Тарифа за 

таксите , които се 
събират от ИА 
НФЦ по ЗФИ 

145.  
Регистриране на 

разпространителите на филми в 
РБ 

Таксата не е разходоориентирана 
Да се съобрази таксата с новата методология за 

таксите 

Промени в 
Тарифа за 

таксите , които се 
събират от ИА 
НФЦ по ЗФИ 

146.  
Регистриране на лицата, 

осъществяващи показ на филми 
на територията на РБ 

Таксата не е разходоориентирана 
Да се съобрази таксата с новата методология за 

таксите 

Промени в 
Тарифа за 

таксите , които се 
събират от ИА 
НФЦ по ЗФИ 

147.  
Регистриране на киносалоните в 

РБ 
Таксата не е разходоориентирана 

Да се съобрази таксата с новата методология за 
таксите 

Промени в 
Тарифа за 

таксите , които се 
събират от ИА 
НФЦ по ЗФИ 
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№ Наименование на услугата Описание на проблема Мерки за решаване на проблема 
Нормативни 
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148.  

Регистриране на филмовите 
продукции, осъществявани от 
чуждестранни продуценти на 

територията на РБ, включително и 
копродукциите с български 

продуценти 

Таксата не е разходоориентирана 
Да се съобрази таксата с новата методология за 

таксите 

Промени в 
Тарифа за 

таксите , които се 
събират от ИА 
НФЦ по ЗФИ 

149.  
Регистриране на организациите, 

подпомагащи културата 

Срокът за вписване на промени в 
обстоятелствата е по-дълъг (14 дни) от този 

за вписване (7 дни) 
Към заявлението се изисква удостоверение 

за актуално състояние. 

1.Да се намали срокът по предоставянето на 
услугата 

2. Да отпадне изискването на представяне на 
удостоверение за актуално състояние. 

Промени в 
Наредба № 1 от 
22.05.2006 г. за 

реда за водене и 
поддържане на 

регистрите по ЗМ 

150.  Регистриране на меценатите 
Срокът за вписване на промени в 

обстоятелствата е по-дълъг (14 дни) от този 
за вписване (7 дни). 

1. Да се съобрази Наредба № 1 от 22.05.2006 г. за 
реда за водене и поддържане на регистрите по 

Закона за меценатството в съответствие със 
закона. 

 
2.Да се намали срокът по предоставянето на 

услугата. 

Промени в 
Наредба № 1 от 
22.05.2006 г. за 

реда за водене и 
поддържане на 

регистрите по ЗМ 

151.  
Регистриране на обществените 

библиотеки 
Няма определен срок за извършване на 

регистрацията. 

1. Да се изменени чл. 10 от Закона за 
обществените библиотеки. 

2. Да се приеме Наредба за регламентиране на 
условията за водене на регистъра. 

3. Да се определи срок за предоставянето на 
услугата. 

1. Промени в 
Закона за 

обществените 
библиотеки 

2. Приемане на 
Наредба за 

регламентиране 
на условията за 

водене на 
регистъра 

152.  
Регистрация на лицата, 

извършващи търговска дейност с 
културни ценности 

Изисква се удостоверение за регистрация 
по Търговския закон. 

Да отпадне изискването за представяне на 
удостоверение за регистрация по Търговския 

закон. Проверката да се прави служебно.  

Промени в 
наредбата по 
чл.127 от ЗКН  
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153.  

Издаване на разрешение за износ 
или сертификат за временно 

изнасяне на движими културни 
ценности от територията на 

страната 

Все още няма издадена наредба 
определяща документите и процедурите по 

издаване на разрешение за износ или 
сертификат за временно изнасяне. 

Да се издаде наредба определяща документите 
и процедурите по издаване на разрешение за 
износ или сертификат за временно изнасяне. 

Издаване на 
Наредбата по 

чл.130 от Закона 
за културното 

наследство 

154.  
Разрешение за създаване и 
закриване на частни музеи 

Определеният срок за издаване на 
разрешението е 3 месеца  

Да се намали срокът за издаване на 
разрешението 

Промени в 
Закона за 

културното 
наследство 

155.  Регистриране на музеите 
Няма приета наредба, която да определя 

реда и процедурите.  
Да се приеме наредба за регистриране на 

музеите.  

Приемане на 
Наредба за 

регистриране на 
музеите. 

156.  
Съгласуване на заданията за 

проектите на постоянните 
експозиции на музеите 

Няма нормативно определен срок Да се определи 14-дневен срок за съгласуване 

Промени в 
Закона за 

културното 
наследство 

157.  

Издаване на разрешение за 
изработване на копие и реплика 
на културни ценности със 
световно и национално значение 
или национално богатство 

Към заявлението се изискват документи, 
които могат да се получават по служебен 
път: удостоверение за актуално вписване в 
търговския регистър; удостоверение за 
вписване в публичния регистър на лицата, 
които имат право да извършват дейности 
по консервация и реставрация в 
съответната област по чл. 165 ЗКН; копие от 
картата за идентификация за вписване в 
регистър БУЛСТАТ; копие на паспорт на 
културната ценност; удостоверение за 
деклариран обект или със статут на 
недвижима културна ценност, издадено от 

Да се преустанови изискването на следните 
документи: 

- удостоверение за актуално вписване в 
търговския регистър; 
- удостоверение за вписване в публичния 
регистър на лицата, които имат право да 
извършват дейности по консервация и 
реставрация в съответната област по чл. 165 
ЗКН; 
- копие от картата за идентификация за 
вписване в регистър БУЛСТАТ; 
- копие на паспорт на културната ценност; 
удостоверение за деклариран обект или със 

Промени в 
Наредба № Н-00-
0005 от 8.06.2010 
г. за условията и 
реда за 
възпроизвеждан
е на културни 
ценности в 
копия, реплики и 
предмети с 
търговско 
предназначение 
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НИНКН; статут на недвижима културна ценност, 
издадено от НИНКН; 

158.  

Издаване на разрешения за 
извършване на редовни теренни 

археологически проучвания от 
български специалисти или 
включени в международни 

научно- изследователски проекти 

Няма определен срок за провеждане на 
заседанията на Съвета за теренни 

проучвания  

Да се определи нормативно срок за провеждане 
на заседание на Съвета затеренни проучвания  

Промени в 
Наредбата за 

извършване на 
теренни 

археологически 
проучвания 

159.  
Разрешение за участие на музеите 

в търг 
Няма определен ред и срок за издаване на 

разрешението. 

1. Да се определи процедура за издаване на 
разрешението 

2. Да се определи срок за издаване на 
разрешението 

Издаване на 
Наредба по чл. 

127 от ЗКН 

160.  

Включване на недвижима 
културна ценност в 

Индикативната листа за 
културното и природно 

наследство на Република 
България 

Няма определен ред и срок за 
включването. 

Да се регламентират процедура и срок. 
Издаване на 

Наредба по чл. 
50 от ЗКН 

161.  
Съгласуване по реда на Глава V 

Териториално устройствена 
защита от ЗКН 

Не е утвърден образец на заявление, 
тарифа все още не е приета . 

Да се утвърди образец на заявление 
Да се приеме тарифа.  

1. Утвърждаване 
на образец 

2. Промени в 
Тарифа за 

таксите 

162.  
Издаване на паспорти за културни 

ценности, които са национално 
богатство 

Няма нормативно определен срок за 
издаване на паспортите. 

Да се определи 14-дневен срок. 
Промени в 

Наредбата по 
чл.107 от ЗКН 
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163.  
Всички режими и услуги на МК и 

НИНКН 

Страниците на двете администрации не 
предоставят систематизирана и ясна 

информация за процедурите, сроковете и 
тарифите на услугите и режимите. 

Да се създаде специална секция в интернет 
страниците на двете администрации със 

систематизирана, ясна и конкретна информация 
по отношение на предоставяните услуги, 

процедурите, сроковете и таксите. 

Изменения на 
интернет 

страниците на 
МК и НИНКН 

164.  
Регистър на наименованията на 

артистичните групи 
Регистърът не е публичен, електронен и 

безплатен регистър. 
Регистърът да стане публичен. 

Промени 
(нова)Наредба за 
регистриране на 
наименованията 
на артистичните 

групи 

165.  
Регистър на движимите културни 

ценности, придобили статут на 
национално богатство 

Регистърът не е публичен, електронен и 
безплатен регистър 

Да се преобразува в публичен и електронен 

Промени в 
Закона за 

културното 
наследство 

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 

166.  
Удостоверение за присъдено 

звание “ЛАУРЕАТ” на национална 
олимпиада. 

В Наредба №4 липсва процедура за 
издаване на удостоверението. По своята 

същност, това не е административна услуга. 

Да отпадне като административна услуга от 
СУНАУ. Да се създаде публичен регистър, 

достъпен през сайта на МОМН. 

1. Промени в 
Закона за 
висшето 

образование 
2. Промени в 

Наредба № 4 от 
16.04.2003 г. за 
документите за 

системата на 
народната 
просвета 

3. Подаване на 
заявление за 

актуализиране 
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на СУНАУ 

167.  

Служебна бележка на 
зрелостници за постигнати 

отлични резултати от национален 
кръг на олимпиадите по 

общообразователните предмети 

В Наредба №4 липсва процедура за 
издаване на удостоверението. По своята 

същност, това не е административна услуга. 

1. Да отпадне като административна услуга от 
СУНАУ. 

2. Да се създаде публичен регистър, достъпен 
през сайта на МОМН. 

1. Промени в 
Закона за 
висшето 

образование 
2. Промени в 
НДИПВВУРБ 
3. Промени в 

Наредба № 4 от 
16.04.2003 г. за 
документите за 

системата на 
народната 
просвета 

4. Подаване на 
заявление за 

актуализиране 
на СУНАУ 

168.  

Заверка с апостил на: 
• Образователни документи, 
издадени от легитимни български 
средни и висши училища; 
• Документи за образователна и 
научна степен; 
• Удостоверения за 
професионална квалификация по 
нерегулирана професия, 
придобита на територията на РБ, 
необходима за достъп или 

• Объркване на потребителите – и МОМН, и 
МВнР предоставят услугата;  
• Липса на постоянно присъствие на 
служител на МВнР в МОМН с цел бързо 
полагане на апостил;  
• Фалшифициране на заверката на МОМН;  
• Губене на 3-5 допълнителни дни;  
• Услугата в МВнР се заплаща, а в МОМН – 
не. 

1. Услугата по легализиране с удостоверение 
„Ароstille” да се предоставя единствено в 
сградата на МОМН. 
2. МОМН да бъде включено като компетентен 
орган. 
3. Да се предвидят съответните такси за 
легализация и техните размери. 

1. Промени в 
ПМС 184/1958  
2. Промени е 
Устройствения 
правилник на 
МОМН 
3. Промени в 
Тарифата за 
таксите, които се 
събират от 
МОМН  
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упражняване на регулирана 
професия на територията на друга 
държава; 
• Удостоверения за ползване 
правата на завършили 
образователно-квалификационни 
степени на граждани, придобили 
полувисше и висше образование 
до 1996 г. в страната. 

169.  
Уверение, издавано от български 
висши училища за доказване на 
студентски статус 

Изискванията към съдържанието на 
уверенията не включват текст "Да послужи 
пред", но на практика образците на 
уверения се утвърждават с наличието на 
такъв текст.  

Образците на уверения да се съобразят с 
изискванията на наредбата, като текстът "Да 
послужи пред" отпадне. 

Промени в 
Наредба за 
държавните 
изисквания към 
съдържанието на 
основните 
документи, 
издавани от 
висшите 
училища, чл. 15. 

170.  
Изменение на издадени лицензии 
по Центровете за професионално 
обучение 

В рамките на процедурата се изискват  
отново всички документи, предоставени 
при получаването на лицензията.  
 
Изискват се два хартиени екземпляра на 
документацията за лицензиране. 

Да се подават единствено документите, които 
подлежат на изменение, а за останалите да се 
декларира липсата на изменение.  
 
Да се представя само един екземпляр на хартиен 
носител. 

Закон за 
професионалнот
о образование и 
обучение, чл. 
49б, ал. 2, т. 8. 
Процедура за 
изменение на 
лицензия на 
център за 
професионално 
обучение 
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171.  

Издаване на разрешение за право 
на организиране и провеждане на 
курсове за правоспособност на 
основния персонал за работа с 
взривни материали  

Обучението за работа с взривни материали 
се извършва по програми, които следва да 
бъдат съгласувани с ГИТ. ГИТ участва и като 
председател на изпитната комисия, която 
издава свидетелството за 
правоспособност.Не е ясно как точно ГИТ 
ще съгласува програми, за които няма 
минимални стандарти за обучението, 
професионалните компетентности и 
знанията и уменията, които трябва да 
придобие лицето чрез съответните 
програми, нито са налице лицензирани 
центрове за обучение 

Да се изготвят стандарти за минималните 
изисквания към програмите за обучение за 
работа с взривни материали от екип от МОМН, 
ГИТ и висшите училища и др. заинтересовани 
страни. Юридическите лица, които искат да 
обучават по тези програми да бъдат лицензирани 
от НАПОО 

1. Изготвяне на 
стандарти 

172.  

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА 
ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ 
Оценяване на проект за откриване 
на висше училище 
Оценяване на проект за 
преобразуване на висше училище  
Оценяване на проект за откриване 
на основно звено и/или на филиал 
Оценяване на проект за откриване 
на специалност от регулираните 
професии Оценяване на проект за 
откриване на професионално 
направление 

Нормативно установеният срок за 
приемане на решение по процедурата е 5 
месеца. Организацията на работата по 
процедурата се осъществява в три основни 
етапа: (1) откриване на процедурата и 
избор на Експертна група ("ЕГ") от 
Акредитационен съвет; (2) инструктаж, 
посещение на място за установяване на 
предлаганите условия за обучение на 
студенти, доклад от ЕГ и Постоянна 
комисия ("ПК"), който доклад се изпраща от 
ПК на висшето училище за даване на 
становище в 14-дневен срок за 
фактологически неточности в доклада;  (3) 
вземане на решение от Акредитационния 
съвет по процедурата. 

Да се намали предвидения срок от 5 на 4 месеца. 
За тази цел като основна мярка във втория етап 
да се намали определения срок за написване на 
доклада от ЕГ от 60 на 45 дни. За осъществяване 
на по-ефективна организация на процеса да се 
предлага за утвърждаване от Акредитационния 
съвет състав на ЕГ още при откриване на 
процедурата, в зависимост от спецификата й. Да 
се оптимизират процесите като във втория етап - 
да се намали 14-дневния срок за получаване на 
становище от висшето училище за 
фактологически неточности в доклада. 

Промени в 
Закона за 
висшето 
образование и 
чл. 48 от 
ПДНАОА 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
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173.  

Издаване на Решение за 
утвърждаване и становище за 

съгласуване на програми за 
управление на отпадъци 

Съгласно чл. 30 от ЗУО в РИОСВ се 
представят проекти на програмите за 
съгласуване или утвърждаване. Това 

затруднява лицата, задължени да 
разработват и изпълняват програмите за 

управление на отпадъци. 

Да се премахне издаването на Решение за 
утвърждаване и становище за съгласуване на 

програми за управление на отпадъци. 

Промени в 
Закона за 
управление на 
отпадъците  

174.  

Утвърждаване или съгласуване на 
програмите за индивидуално 

изпълнение на задълженията за 
оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци като 
самостоятелна процедура 

Лицата по чл. 11, ал. 4, т. 1 от ЗУО, 
изпълняващи задълженията си 

индивидуално представят в РИОСВ проекти 
на програмите за съгласуване или 

утвърждаване. Това излишно затруднява 
лицата. 

Да се премахвне утвърждаването или 
съгласуването на програмите за индивидуално 

изпълнение на задълженията за 
оползотворяване на масово разпространени 

отпадъци като самостоятелна процедура. 

Промени в 
Закона за 
управление на 
отпадъците  

175.  

Издаване на удостоверение за 
търговска дейност с отпадъци от 

черни и цветни метали, които 
нямат опасни свойства 

Съгласно чл. 54, ал. 5, т. 3 от ЗУО 
директорът на РИОСВ издава 

удостоверение по местонахождението на 
площадката или разрешение по чл. 37 от 

ЗУО. Удостоверението затруднява 
инициативите и дейностите на бизнеса 

Да се премахне издаването на удостоверение за 
търговска дейност с отпадъци от черни и цветни 

метали, които нямат опасни свойства. 

Промени в 
Закона за 
управление на 
отпадъците 

176.  
Издаване удостоверение за 

вписване в регистъра на търговци 
и брокери 

На основание чл. 84, ал. 4 от ЗУО всяко 
лице, извършващо дейност като търговец 

по чл. 2, т. 12 или като брокер по чл. 2, т. 13 
от Регламент 1013/2006 относно превоза на 

отпадъци, подава до министъра на 
околната среда и водите заявление за 
вписване в регистъра. Това затруднява 

инициативите и дейностите на търговците и 
брокерите на отпадъци 

Да се премахне издаването на удостоверение за 
вписване в регистъра на търговци и брокери. 

Промени в 
Закона за 
управление на 
отпадъците  

177.  

Издаване на удостоверение на 
лицата, пускащи на пазара 

продукти, след употребата на 
които се образуват масово 
разпространени отпадъци 

Удостоверението по образец на лицата, 
които индивидуално изпълняват 

задълженията си по ЗУО и наредбите по чл. 
24, ал. 2 ЗУО затруднява инициативите и 

дейностите на бизнеса. 

Да се премахне издаването на удостоверение на 
лицата, пускащи на пазара продукти, след 
употребата на които се образуват масово 

разпространени отпадъци. 

Промени в 
Наредбата за 
определяне на 
реда и размера 
за заплащане на 
продуктова такса 
за продукти, 
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след употребата 
на които се 
образуват 
масово 
разпространени 
отпадъци  

178.  
Издаване на становище за 
унищожаване на лекарства 

Становището се издава от регионалните 
инспекции по околната среда и водите на 
основание чл. 10, ал. 2, т. 3 от Наредба № 

28/14.10.2000 г. за условията и реда за 
унищожаването, преработването или 

използването за други цели на лекарствата. 
Процедурата излишно затруднява 

заявителите на унищожаване на лекарства 

Да се премахне издаването на становище за 
унищожаване на лекарства. 

Промени в 
Наредба № 
28/14.10.2000 г. 
за условията и 
реда за 
унищожаването, 
преработването 
или 
използването за 
други цели на 
лекарствата 

179.  
Утвърждаване на доклад за 

резултатите от собствени 
измервания 

Утвърждаването на доклад за резултатите 
от собствени измервания се извършва на 

основание чл. 40, ал. 1 и чл. 50, ал.1 от 
Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина 

за измерване на емисиите на вредни 
вещества, изпускани в атмосферния въздух 

от обекти с неподвижни източници. 
Утвърждаването е излишно тъй като не 

подпомага контролната дейност. 

Да се премахне утвърждаването от РИОСВ на 
доклада за резултатите от собствени измервания 

Промени в 
Наредба № 
6/26.03.1999 г. за 
реда и начина за 
измерване на 
емисиите на 
вредни 
вещества, 
изпускани в 
атмосферния 
въздух от обекти 
с неподвижни 
източници 
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180.  
Издаване на разрешително за 

събиране на гъби  

Разрешителното се издава от регионалните 
органи на МОСВ (ДНП) на основание чл. 50, 

т. 6 от Закона за защитените територии. 
Издаването на разрешително практически 

почти не се прилага и затруднява 
инициаторите на дейността по събиране на 

гъби с търговски цели. 

Да се премахне издаването на разрешително за 
събиране на гъби. 

Промени в Закон 
за защитените 
територии 

181.  

Издаване на разрешително за 
събиране на плодове, с 

изключение на такива от лечебни 
растения 

Разрешителното се издава от регионалните 
органи на МОСВ - ДНП, на основание чл. 50, 

т. 6 от Закон за защитените територии. 
Издаването на разрешително практически 

почти не се прилага и затруднява 
инициаторите на дейността.  

Да се премахне издаването на разрешително за 
събиране на плодове, с изключение на такива от 

лечебни растения. 

Промени в 
Закона за 
защитените 
територии 

182.  

Подаване на декларации и 
уведомяване на РИОСВ при 
разпоредителни сделки в 

защитени територии 

Декларациите се подават на основание чл. 
12 от Закона за защитените територии. Не 

се прилага на практика тази процедура. 

Да се ремахне подаването на декларации и 
уведомяването на РИОСВ при разпоредителни 

сделки в защитени територии. 

Промени в 
Закона за 
защитените 
територии 

183.  

Издаване на разрешение за 
събиране на генетичен материал 

от естествени находища на 
лечебни растения под специален 

режим с цел култивиране 

Събирането на генетичен материал от 
естествени находища на лечебни растения 
под специален режим с цел култивиране се 

разрешава със заповед на министъра на 
околната среда и водите или 

оправомощено от него длъжностно лице. 
Услугата на практика не се прилага. 

Да се премахне разрешаването за събиране на 
генетичен материал от естествени находища на 
лечебни растения под специален режим с цел 

култивиране. 

Промени в 
Закона за 
лечебните 
растения 

184.  

Регистрация на книга за 
изкупените, реализираните и 
наличните количества билки в 
билкозаготвителните пунктове 

Задължението за водене на книга е по 
чл.31, ал. 2, т .4 от Закон за лечебните 
растения. Тази регистрация в РИОСВ е 

излишна и затруднява билкозаготвителите, 
и не оказва влияние върху контролната 

дейност. 

Да се премахне регистрацията на книга за 
изкупените, реализираните и наличните 
количества билки в билкозаготвителните 

пунктове. 

Промени в 
Закона за 
лечебните 
растения 
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185.  
Издаване на позволително за 

ползване на лечебни растения за 
стопански цели 

Издаването на позволително се извършва 
на основание чл. 22, ал. 1, т. 4 от Закона за 

лечебните растения. Издаването на 
позволително почти не се прилага и 

затруднява инициаторите за ползване на 
ресурса. Няма такъв режим съгласно 

ЗОАРАКСД 

Да се премахне издаването на позволително за 
събиране на лечебни растения. 

Промени в 
Закона за 
лечебните 
растения 

186.  
Съгласуване ограждането на 

площи над 100 ха 

Съгласуването се извършва на основание 
чл. 8, ал. 3 и 4 от ЗЛОД. Проектите за огради 

се съгласуват от МОСВ по реда на ЗБР и 
Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта 
на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и 
целите на опазване на защитените зони. 

Това е дублираща съгласувателна 
процедура. 

Да се премахне съгласуването на ограждането на 
площи над 100 ха по Закона за лова и опазване 

на дивеча. 

Промени в 
Закона за лова и 
опазване на 
дивеча 

187.  

Съгласуване на проекти за 
рекултивация на нарушени 

терени, за подобряване на земи и 
за оползотворяване на хумусния 

пласт  

Проектите за рекултивация на нарушени 
терени се съгласуват на основание чл. 23, 

ал. 1 от Закона за почвите и чл. 17 на 
Наредба № 26/02.10.1996 г. за 

рекултивация на нарушени терени, 
подобряване на слабопродуктивни земи, 
отнемане и оползотворяване на хумусния 

пласт. Съгласуването на проектите 
утежнява допълнително дейностите, 

свързани с рекултивация на нарушени 
терени и забавя инициаторите на 

екологосъобразни дейности. 

Да се премахне съгласуването на проекти за 
рекултивация на нарушени терени, за 

подобряване на земи и за оползотворяване на 
хумусния пласт. 

1. Промени в ЗП 
2. Промени в 
Наредба № 
26/02.10.1996 г. 
за рекултивация 
на нарушени 
терени, 
подобряване на 
слабопродуктивн
и земи, отнемане 
и 
оползотворяване 
на хумусния 
пласт  

188.  
Издаване на лиценз по реда на 

Глава Пета, Раздел III от Закона за 
управление на отпадъците 

Съгласно действащия Закон за управление 
на отпадъците (чл. 12, ал. 3) за извършване 
на търговска дейност с отпадъци от черни и 

Режимът да се промени от лицензионен към 
разрешителен режим за извършване на дейност 
с отпадъци от черни и цветни метали, които не 

Промени в 
Закона за 

управление на 
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цветни метали, които не притежават опасни 
свойства, се издава лиценз по реда на Глава 

Пета, Раздел III, от министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма. 
Съгласно чл. 26, ал. 2 министърът на 

икономиката, енергетиката и туризма води 
публичен регистър на издадените лицензи. 

Издаването на лиценз затруднява 
инициативите и дейностите на бизнеса. 

притежават опасни свойства. отпадъците  

189.  
Регистрация на екземпляри от 

приложение А и В на Регламент 
338/97 

Регистрацията се извършва на основание 
чл. 90 от Закон за биологичното 

разнообразие. Регистрация на видове с 
нисък статус е излишна. 

Да отпадне регистрацията на определени видове 
с нисък статус. 

Промени в 
Закона за 

биологичното 
разнообразие  

190.  

Сключване на концесионен 
договор за добив на минерални 
води - изключителна държавна 

собственост 

Договорът се сключва при условията на чл. 
47, ал. 10 от Закона за водите, като е 

определена твърде висока ограничителна 
рамка за заплащане на минималното 

годишно концесионно плащане - 80 на сто 
от предоставения обем. Тази висока 

ограничителна рамка при определяне на 
минималното годишно концесионно 
плащане, заедно с изискванията за 

актуализация на годишното концесионно 
плащане и за усвояване на предоставения 

ресурс в 5 годишен срок, не съответстват на 
икономическите условия в страната и водят 

до прекратяване на голяма част от 
действащите концесии. 

Да отпаднат изискванията за ежегодна 
актуализация на годишното концесионно 

плащане, за усвояване на предоставения с 
концесията ресурс в 5 годишен срок и 

намаляване на ограничителната рамка за 
определяне на минималното годишно 

концесионно плащане или даване на възможност 
по искане на концесионера да бъде намален 
предоставения с концесията обем минерална 

вода. 

Промени в 
Закона за водите 
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191.  

Издаване, отказ, преразглеждане, 
изменение, актуализиране и 

отмяна на комплексно 
разрешително (КР) за изграждане 

и експлоатация на нови и 
експлоатация на действащи 
инсталации и съоръжения 

Съгласно чл. 4, ал. 4, ал. 6, т. 1 и т. 4 от 
Наредбата за условията и реда за издаване 
на КР се изисква представяне на документи, 

които са от компетенциите на МОСВ. 
Необходимо е подобряване на 

вътрешноведомствената координация и 
предоставяне на документите по служебен 

път. 

Да отпадне изискването за решение за ОВОС, 
разрешително за водовземане на БД и утвърден 
от РИОСВ план за управление на разтворителите 

да се представят като приложение на 
заявлението за издаване на КР. Същите да бъдат 

изисквани по служебен път. 

Промени в 
Наредбата за 

условията и реда 
за издаване на 

комплексно 
разрешително 

192.  

Издаване на Решение за 
преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС; 
Издаване на Решение по ОВОС; 

Издаване на становище по 
екологична оценка;  

Издаване на решение за 
преценяване на необходимостта 

от екологична оценка на план или 
програма 

При всички процедури по глава шеста 
"Екологична оценка и оценка на 

въздействието върху околната среда" на 
Закона за опазване на околната среда се 

провеждат процедури за оценка на 
съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни намерения с 

предмета, целите и на опазване на 
защитените зони, съгласно чл. 31 от Закона 

за биологичното разнообразие. 
Към момента при провеждане на двете 

процедури (по ЗООС и ЗБР) се събира обща 
такса, получена като сума от двете такси. 

1. Да се въведе обща/редуцирана такса за двете 
процедури (по ЗООС и ЗБР). 

2. Общата такса за двете процедури да се 
редуцира. 

Промени в 
Тарифата за 

таксите, 
събирани в 

системата на 
МОСВ  

193.  

Издаване, отказ, преразглеждане, 
изменение, актуализиране и 

отмяна на комплексно 
разрешително (КР) за изграждане 

и експлоатация на нови и 
експлоатация на действащи 
инсталации и съоръжения 

Необходимо е постигане на качествено 
регулиране на разходоориентирана цена. 

Да се промени размерът на таксите в 
съответствие с Методиката за определяне на 

разходоориентиран размер на таксите. 

Промени в 
Тарифата за 

таксите, 
събирани в 

системата на 
МОСВ  

194.  

Издаване, преразглеждане, 
изменение, актуализиране и 
отмяна на разрешителни за 
емисии на парникови газове  

Необходимо е постигане на качествено 
регулиране на разходоориентирана цена 

Да се промени размерът на таксите в 
съответствие с Методиката за определяне на 

разходоориентиран размер на таксите. 

Промени в 
Тарифата за 

таксите, 
събирани в 

системата на 
МОСВ  
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195.  

Одобряване, преразглеждане и 
актуализация на план за 

мониторинг годишните емисии и 
на данните за тонкилометрите на 

операторите на 
въздухоплавателни средства  

Одобреният план за мониторинг дава 
възможност на операторите на 

въздухоплавателни средства да участват в 
Европейската схема за търговия с емисии 

на парникови газове. Операторите на 
въздухоплавателни средства следва да 

изготвят план за мониторинг, да го 
представят за одобрение, както и да 

извършват мониторинг и да докладват 
емисиите в съответствие с този план.  

Необходимо е постигане на качествено 
регулиране на разходоориентирана цена. 

Да се промени размерът на таксите в 
съответствие с Методиката за определяне на 

разходоориентиран размер на таксите. 

Промени в 
Тарифата за 

таксите, 
събирани в 

системата на 
МОСВ  

196.  

Издаване на разрешение за 
работа с генетично 

модифицирани организми в 
контролирани условия  

Необходимо е постигане на качествено 
регулиране на разходоориентирана цена 

Да се промени размерът на таксите в 
съответствие с Методиката за определяне на 

разходоориентиран размер на таксите. 

Промени в 
Тарифата за 

таксите, 
събирани в 

системата на 
МОСВ  

197.  

Издаване на удостоверение за 
регистрация на помещение за 

работа с генетично 
модифицирани организми в 

контролирани условия 

Необходимо е постигане на качествено 
регулиране на разходоориентирана цена 

Да се промени размерът на таксите в 
съответствие с Методиката за определяне на 

разходоориентиран размер на таксите. 

Промени в 
Тарифата за 

таксите, 
събирани в 

системата на 
МОСВ  

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 

198.  

Публикуване на годишния 
финансов отчет, подлежащ на 

обявяване в Търговския регистър, 
воден от Агенция по вписванията 

Предложените промени се отнасят до 
предприятията, които изготвят и представят 

годишния си финансов отчет на базата на 
Националните счетоводни стандарти за 

финансови отчети на малки и средни 
предприятия, прилагащи облекчена форма 

на финансова отчетност. Към момента те 

Да се присъедини Агенцията по вписванията към 
Единна входна точка между Национална агенция 

по приходите и Националния статистически 
институт за годишните финансови отчети. 

Проектът на ЗИД на Закона за счетоводството 
(ЗИД на ЗСч) е изготвен с цел намаляване на 
административната тежест за предприятията 

Промени в 
Закона за 

счетоводството 
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имат едновременно задълженията за 
публикуване на годишен финансов отчет, 

подлежащ на обявяване в Търговския 
регистър, и за представяне на годишен 

отчет за дейността чрез подаване по 
електронен път на електронен документ в 

Националния статистически институт. 

чрез опростяване на административните 
процедури, свързани с публикуването на 

годишните финансови отчети по реда на Закона 
за счетоводството и представянето на годишните 

отчети за дейността по реда на Закона за 
статистиката. 

С проекта на ЗИД на ЗСч се предвиждат промени 
и в Закона за търговския регистър, чрез които се 

предоставя възможност еднократно попълнената 
информация в електронния документ, подаден в 

Националния статистически институт, 
автоматично да послужи и за целите по 

публикуването на годишния финансов отчет, 
подлежащ на обявяване в Търговския регистър, 

воден от Агенция по вписванията. 
От тази възможност ще могат да се възползват 

над 300 000 търговци. 
Предстои да се въведат необходимите 

функционалности в информационните системи 
на трите институции и да се разработят 

интерфейсите. 

199.  

Такса за регистрация на 
консорциум или холдинг в 

Търговския регистър, воден от 
Агенция по вписванията 

Съгласно чл. 276 от Търговския закон за 
консорциума се прилагат съответно 

правилата за гражданското дружество или 
за дружеството, във формата на което е 

организиран консорциумът. 
Проверката, която се извършва в 

Търговския регистър при регистрацията на 
посочените дружества съвпада с 

проверката, която се извършва при 
регистрацията на съответния вид дружество 

(ООД, АД, КДА), под формата на което е 
организиран консорциумът, респ. 

холдингът. 

Таксите да се съобразят с описаните разпоредби. 
Таксата да се събира според вида дружество, под 
формата на което е организиран консорциумът, 

респ. холдингът: 
Такса за консорциум/ холдинг организиран под 

формата на ООД – 160 лв. за подадените на 
хартиен носител заявления за първоначална 
регистрация, вместо настояща такса 1700 лв. 

Такса за консорциум/ холдинг организиран под 
формата на ООД – 80 лв. за подадените по 
електронен път заявления за първоначална 
регистрация, вместо настояща такса 850 лв. 

Такса за консорциум/ холдинг организиран под 

1. Промени в 
Тарифа за 

държавните 
такси, събирани 
от Агенцията по 

вписванията, 
приета 

2. Включване на 
проекта в 

законодателната 
програма на 

Министерство на 
правосъдието за 
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Съгласно разпоредбата на чл. 16а, ал. 1, т. 7 
таксата за подадените на хартиен носител 

заявления за първоначална регистрация на 
консорциум или холдинг е 1700 лв. 

Съгласно разпоредбата на чл. 16а, ал. 2, т. 7 
таксата за подадените по електронен път 

заявления за първоначална регистрация на 
консорциум или холдинг е 850 лв. 

формата на АД – 460 лв. за подадените на 
хартиен носител заявления за първоначална 
регистрация, вместо настояща такса 1700 лв. 

Такса за консорциум/ холдинг организиран под 
формата на АД – 230 лв. за подадените по 

електронен път заявления за първоначална 
регистрация, вместо настояща такса 850 лв. 

второто 
шестмесечие на 

2012 г. 

200.  

Прилагане и контрол на 
изискването да не се доказват 

обстоятелства, вписани в 
Търговския регистър, и да не се 

представят актове, обявени в 
търговския регистър 

Съгласно чл.23, ал. 4 от Закона за 
търговския регистър "ако е посочен ЕИК, 
съдът, държавните органи, органите на 
местното самоуправление и местната 
администрация и лицата, на които е 

възложено упражняването на публична 
функция, организации, предоставящи 

обществени услуги, включително банките 
нямат право да изискват доказването на 

обстоятелства, вписани в търговския 
регистър, и представянето на актове, 
обявени в търговския регистър." За 

нарушение на тази разпоредба виновните 
длъжностни лица се наказват с глоба от 100 

до 500 лв. 
Към момента редица администрации 
продължават да изискват въпросната 

публично достъпна информация. Това се 
отнася най-вече до Удостоверенията за 

актуално състояние. Изготвеният 
предварителен анализ показа, че близо 20 

закона установяват задължения за 
представяне на удостоверения от 

Търговския регистър на хартиен носител в 
противоречие с цитираната разпоредба. 

1. Провеждане на разяснителна кампания и  
юридически анализ за идентификация на 

нормативни актове, които са в разрез със закона. 
На сайта на Търговския регистър ще присъства 

постоянно съобщение с указание за спазване на 
разпоредбите. Предвижда се разпращане на 

официални писма до всички органи и 
учреждения, изброени в чл. 23, ал. 4. Ще се 

набележат и мерки за подобряване на контрола 
по спазването на разпоредбата на Закона за 

търговския регистър. 
2. За цялостно решаване на проблема да се 

сформира междуведомствена работна група със 
задача да идентифицира законовите и 

подзаконовите нормативни актове, които са в 
противоречие с разпоредбата на чл.23, ал. 4 от 

Закона за търговския регистър и съдържат 
изискването за предоставяне на публично 
достъпна информация от ползвателите на 

административни услуги. 

1. Провеждане 
на кампания 

 
2. Сформиране 

на работна група 
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201.  
Издаване на свидетелство за 

съдимост и на справки за 
съдимост в електронен вид 

В момента удостоверения и справки за 
съдимост се издават само на хартиен 

носител. 
В зависимост от месторождението на 

българския гражданин институцията, която 
удостоверява съдимост, може да е 
Централно Бюро „Съдимост” към 

Министерството на правосъдието или 
бюрата за съдимост към всеки от 

районните съдилища. За да се осъществи 
издаване по електронен път свидетелства 
за съдимост и справки за съдимост, всички 
бюлетини за осъдени лица трябва да бъдат 

изпращани от районните бюра към 
Централно Бюро „Съдимост”. 

1. Създаване на законова възможност за 
подаване на заявления с електронен подпис за 

издаване на свидетелство за съдимост и на 
справки за съдимост в електронен вид. 

2. Министерството на правосъдието да създаде и 
поддържа Информационна система „Централна 

база данни „Съдимост”, предназначена за 
приемане и предаване на информация за 

съдимост в България и с други държави, както и 
за обмен на такава информация със системи на 

ЕС и на международни организации. 
Информационната система да се изгради в 

шестмесечен срок от влизането на закона в сила. 

1. Промени в 
Закона за 

съдебната власт 
 

2. Промени в 
Наредба №8 на 
министъра на 

правосъдието за 
функциите и 

организацията на 
дейността на 

бюрата за 
съдимост 

202.  
Издаване на свидетелство за 
съдимост на хартиен носител 

В образеца на свидетелството за съдимост 
се отбелязва целта, за която то се изисква. 
По този начин в рамките на шестмесечната 
валидност документът и/или завереното му 

копие може да послужи само веднъж (за 
посочената цел). При промяна на целта или 

предоставяне на копие за друга цел и 
организация, на заявителя се налага 

издаване на ново свидетелство в рамките 
на същия период на валидност. 

1. Въвеждане на образец на свидетелството за 
съдимост без отбелязване на целта, за която 
следва да послужи свидетелството, както и 

съответните промени в образеца на заявлението 
за издаване на свидетелство за съдимост. 

2. Допълване на приложенията към Наредба 
№8/2008 за функциите и организацията на 

дейността на бюрата за съдимост с нов образец 
на свидетелство за съдимост, където не се 

отбелязва целта за която то се издава, както и 
допълване на образеца на заявленията. 

Издаването на такъв тип свидетелство може да се 
осъществи по искане на заявителя, посочено в 
заявлението. Другото условие е, запитващото 
лице да е неосъждано. В останалите случаи 

лицето ще трябва да се обърне към районен съд. 

Промени в 
Наредба №8 на 
министъра на 

правосъдието за 
функциите и 

организацията на 
дейността на 

бюрата за 
съдимост 
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203.  

Уведомяване при искания за 
промени в партида на търговско 

дружество в Търговския и имоти в 
Имотния регистър 

Във връзка със зачестили случаи на 
"кражби" на фирми и на имотни измами 

бяха потърсени спешни и ефективни мерки 
за противодействие. Министерство на 

правосъдието и Агенция по вписванията 
проведоха проучвателни срещи с 

мобилните оператори и интеграторите на 
bSMS услуги, в резултат на което беше 

конкретизирана възможност за 
предоставяне на услуга в полза на 

гражданите и търговците. 

1. Въвеждане на SMS известяване при наличие на 
искане за промяна в партидата на търговско 
дружество в Търговския и Имотния регистър. 

Услугата е подобна на тези, използвани в 
банковия сектор за известяване при извършване 
на картови разплащания. Първоначално услугата 
в Търговския регистър ще бъде стартирана като 
пилотен проект и ще обхваща собствениците и 
управляващите на ООД, ЕООД и ЕТ. Предстои и 
разширяването на услугата и спрямо Имотния 

регистър за нуждите на собствениците на имоти 
и извършваните разпоредителни сделки, 

например: прехвърляния. 
Услугата ще се предоставя срещу заплащане. 

Въвеждане на 
sms известия 

 
2. Подготовка за 
внедряването на 
тази практика в 

Имотния 
регистър 

204.  
Безплатен служебен достъп до 

Имотния регистър 

Към момента функционира модул за 
отдалечен достъп до Интегрираната 

информационна система за кадастър и 
имотен регистър (ИИСКИР), т.н. One stop-

shop (услуги на едно гише), който 
позволява извършване на справки за 

направени вписвания, отбелязвания или 
заличавания в реално време от външни 

служебни потребители: нотариуси, банки, 
съдебни изпълнители, държавни органи, 
общини и други. Модулът е базиран на 

достъпна софтуерна платформа и действа 
чрез Интернет.  

За държавните органи, освободени по 
закон от заплащане на държавни такси, 

справките се извършват безплатно. 

Увеличаване кръга от институции с право на 
безплатен отдалечен достъп до данните, 

въведени в подсистема „Имотен регистър” на 
ИИСКИР. 

Към момента по тази линия от месец април 2012 
г. от страна на Агенцията по вписванията е 

стартирано предоставянето на служебен достъп 
на съдилищата към Висшия съдебен съвет. До 

момента е предоставен безплатен достъп на 465 
длъжностни лица от 86 съдилища. 

Предвижда се постепенното разширяване на 
кръга от институции. 

Не са 
необходими 
нормативни 

промени 
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205.  
Издаване на справки и 

удостоверения за вписани 
обстоятелства в ЦРОЗ 

Размерът на таксите, които се събират в 
момента от ЦРОЗ, е неоправдано висок. За 
всяка страница от издадено от регистъра 

удостоверение се дължат 5 лв., като 
понякога (често поради повтарящи се и 

неясно описани обстоятелства в 
удостоверенията) на практика 

удостоверенията са от няколко десетки, а 
понякога и от няколкостотин страници и 

съответно таксата е от порядъка на стотици 
и дори хиляди лв. Необходимо е 

съобразяване с установения в чл. 7 а, ал. 2 
от Закона за ограничаване на 

административното регулиране и 
административния контрол върху 

стопанската дейност принцип за разходо-
ориентираност. 

Да се намали размерът на следните такси: 
 

- Издаване на удостоверение за липсата или за 
наличието на вписани обстоятелства в ЦРОЗ - 

намаляване на 5 лв. за първия лист и по 2 лв. за 
всяка следваща страница на удостоверението, 
при настояща такса 10 лв. за първия лист и по 5 

лв. за всяка следваща страница. 
 

- Справка за липсата или за наличието на вписани 
обстоятелства в ЦРОЗ без удостоверяване - 

намаляване на 0.50 лв. на страница на страница 
при настояща такса 7 лв. на страница. 

 
- Устни справки, предоставени присъствено в 

ЦРОЗ - намаляване на 2 лв. при настояща такса 10 
лв.  

1. Промени в  
Тарифата за 
държавните 

такси, събирани 
от ЦРОЗ по ЗОЗ. 

 
2. Включване на 

проекта в 
законодателната 

програма на 
Министерство на 
правосъдието за 

второто 
шестмесечие на 

2012 г. 

206.  

Вписвания, отбелязване на 
промени и заличавания на вече 

вписани договорни ипотеки в 
Имотния регистър 

Според представители на бизнеса, 
неоправдано е и също в противоречие с 
принципа за разходо-ориентираност на 
таксите, при вписвания, отбелязване на 
промени и заличавания на вече вписани 
договорни ипотеки да се събира такса в 

размер на процент от материалния интерес 
(размера на обезпеченото вземане), без 

таван на таксата. В много случаи 
вземанията, обезпечавани с договорна 

ипотека, произтичат от договори за банкови 
кредити в големи размери. Високият 

размер тези такси често е практическа 
пречка или сериозно финансово 

затруднение при учредяването на ипотеки 
или при промяна в обезпечените вземания 
или пък за заличаване на ипотеката, след 

Да се изготви приемливо и съгласувано, 
включително с представителите на съдебната 

власт решение, което да се отрази в Тарифата за 
държавните такси, събирани от Агенцията по 

вписванията. Предложението на представители 
на бизнеса е въвеждането на „таван”, т.е. 

максимален размер на таксите за вписване на 
ипотеки, независимо от размера на обезпеченото 

вземане. 

Промени в 
Тарифа за 

държавните 
такси, събирани 
от Агенцията по 

вписванията, 
приета с 

Постановление 
№ 243 на МС от 

2005 г. 
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като обезпечените задължения са вече 
погасени, и съответно за несъответствие 

между вписаните обстоятелства и 
действителното положение. Така 

например, при заем от 20 милиона лв. за 
първоначално вписване на ипотека, 

обезпечаваща този заем, се дължи такса за 
вписване в размер на 20000 лв. В случай на 
промяна в обезпеченото вземане (промяна 

на размера или на падежа или на 
кредитора и др. под.) се дължи такса в 

размер на половината от първоначалната, в 
случая 10000 лв.; в случай на заличаване – 

също.  

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

207.  

Разглеждане от Националния 
експертен съвет по устройство на 

територията и регионалната 
политика на проекти за 

устройствени схеми по чл. 121, ал. 
4 и ал. 5 от ЗУТ 

Устройствените схеми нямат пряко 
инвестиционно приложение. 

Да се премахне регулаторният режим.  

Отмяна на 
раздел ІІ (чл.118 
– 123) от глава 
седма на ЗУТ 

208.  

Одобряване на специализирани 
устройствени схеми и на районни 
устройствени схеми по чл. 122, ал. 

2 от ЗУТ 

Устройствените схеми нямат пряко 
инвестиционно приложение. 

Да се премахне регулаторният режим.  

Отмяна на 
раздел ІІ (чл.118 
– 123) от глава 
седма на ЗУТ 

209.  

Допускане на изменение на 
подробен устройствен план (ПУП), 
приет от Националния експертен 

съвет по устройство на 
територията и регионалната 

политика, в 5-годишен срок от 

Привеждане в съответствие с отм. на ал. 8 
на чл. 128 (ДВ, бр. 61 от 2007 г.), с която е 
отпаднало задължението за приемане от 
НЕСУТРП на ПУП на централни части на 

градовете с население над 100 000 жители. 

Да се премахне регулаторният режим.  
Отмяна на чл. 

134, ал. 5 от ЗУТ 
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влизането му в сила по чл. 134, ал. 
5 от ЗУТ 

210.  

Разрешаване изработване на 
план-извадка от подробен 

устройствен план по чл. 133, ал. 1, 
ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 7 от ЗУТ 

Правната възможност за изработване на 
план-извадка в процеса на изработване на 
общи и подробни устройствени планове е 
причина за липсата на заинтересуваност от 

страна на администрацията и на 
възложителите за бързо и срочно 
провеждане на процедурите по 

изработване, съгласуване и одобряване на 
цялостния план 

Да се премахне регулаторният режим.  
Отмяна на чл. 

133 от ЗУТ 

211.  

Издаване на лиценз за оценяване 
на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или 
упражняване строителен надзор 

В Директива 2006/123/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета на ЕО за услугите, 
предоставяни на територията на Общия 

пазар е предвидено намаляване на 
разрешителните, лицензионните и 

регистрационните режими и облекчаване 
на административните процедури.  

Да се замени лицензионният режим с 
регистрационен. 

ЗИД ЗУТ, 
конкретно 

чл.166, ал.5, 
чл.167, ал.1, ал.2, 
ал.3, ал.4 и ал.5, 

чл.176в 

212.  

Изменение и допълнение на 
списъци на технически 

правоспособни физически лица 
към лиценз на консултанти за 

оценяване на съответствието на 
инвестиционните проекти и/или 
упражняване строителен надзор 

Промяната в списъка на технически 
правоспособните физически лица не е 

отделна услуга, тъй като списъкът е 
неразделна част от издадения лиценз. 

Промяната в списъка поражда задължение 
за информиране, а не е отделна услуга. 

1. Да отпадне като услуга от СУНАУ. 
2. Да се предвиди възможност за промяна на 
обстоятелствата по лиценз на консултанти за 

оценяване на съответствието. 

1. Промени в 
Закона за 

устройството на 
територията 

 
2. Подаване на 

завление за 
актуализиране 

на СУНАУ 
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213.  

Издаване на свидетелство за 
правоспособност относно 

извършването на дейности по 
картография  

Съгласно чл. 17, чл.19, чл. 20, ал. 1 и чл. 22 
от Закона за кадастъра и имотния регистър 
се изисква правоспособност за извършване 

на дейности по картография. 

Отпадане на регулаторния режим за наличие на 
правоспособност за извършване на дейности по 

картография 

чл. 17, чл.19, чл. 
20, ал. 1 и чл. 22 

от ЗКИР 

214.  

Издаване на разрешение за 
оценяване на съответствието на 

строителни продукти, разрешение 
за издаване на технически 
одобрения и проверка на 

съответствието на лицата с 
изискванията на чл. 43 от 
Регламент ЕС № 305/2011 

1. изискване по чл. 10, ал.1, т. 9 от Закона за 
техническите изисквания към продуктите за 
представяне на удостоверение за актуално 

състояние; 
2. Изисква се предоставяне на копия от 

трудови и граждански договори на 
персонала, документи за завършено 

образование, допълнително придобита 
квалификация и професионална 

автобиография; 
3. Изискване по чл. 14а на Закона за 

техническите изисквания към продуктите за 
предоставяне на копия от издадени 

сертификати. 

1. Да се премахне изискването за представяне на 
удостоверение от съответния компетентен орган 

за обстоятелствата по чл. 10 от ЗТИП. 
2. Да се замени изискването за предоставяне на 

копия от трудови и граждански договори на 
персонала, документи за завършено 

образование, допълнително придобита 
квалификация и професионална автобиография с 

изискване за предоставяне на справка. 
3. Да се замени изискването за предоставяне на 

копия от издадени сертификати по чл. 14а на 
Закона за техническите изисквания към 

продуктите с изискване за предоставяне на 
справка за издадените сертификати. 

1. Промени в 
Закона за 

техническите 
изисквания към 

продуктите 
 

2. Промени в 
Наредбата за 
съществените 

изисквания към 
строежите и 
оценяване 

съответствието 
на строителните 

продукти  

215.  

Издаване на удостоверение на 
юридически лица и еднолични 

търговци и на физически лица, че 
не са извършили нарушения по 

ЗУТ 

Срокът за предоставяне на услугата е дълъг. 

1. Да се намалят сроковете за предоставяне на 
услугата чрез подобряване на вътрешно-

ведомствената координация. 
2. Да се въведе диференцирана такса в 
зависимост от срока за извършване на 

административната услуга. 

1. Промени в 
Закона за 

устройството на 
територията 
2.Промени в 

Тарифа №14 за 
таксите, които се 

събират в 
системата на 

МРРБ 

216.  
Заверяване на заповедни книги от 

ДНСК 
Изискват се документи, които могат да 

бъдат осигурени служебно 

Информацията за наличието на лицензи и 
удостоверения на някои от участниците в 

строителството да се събира и по служебен път 
при създадена съответна организация в и извън 

ДНСК. 

Промени в 
Закона за 

устройството на 
територията 
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217.  

Издаване скица на поземлен имот 
или на сграда самостоятелен 

обект на собственост и схема на 
самостоятелен обект в сграда 

Според чл. 55, ал. 3 от ЗКИР, скиците и 
схемите са писмени справки от 

кадастралната карта и кадастралните 
регистри 

Да се облекчаи предоставянето на услугите за 
нуждите на нотариалното производство - 
предоставените чрез отдалечен достъп до 
информационната система на кадастъра и 

имотния регистър на нотариус скици и схеми на 
самостоятелни обекти, имат силата на официален 

удостоверителен документ, издаден от АГКК. 

Промени в 
Закона за 

кадастъра и 
имотния 
регистър 

218.  
Нанасяне на настъпили промени в 

кадастралната карта  

Услугата е краен етап от процеса на 
"Изменение на кадастралната карта и 
кадастралните регистри". Заповед за 

изменение в ККР се издава съгласно чл. 54, 
ал. 1 ЗКИР  

Да се намали времето за извършване на 
измененията в кадастралната карта и 

кадастралните регистри, чрез диференциране на 
случаите, в които не се издава заповед за 

съответното изменение, което практически 
спестява необходимото време за уведомяване на 
заинтересуваните страни и сроковете за влизане 

в сила на издадената заповед за изменение. 

Промени в 
Закона за 

кадастъра и 
имотния 
регистър 

219.  

 Издаване на препис-
извлечение от кадастралния 
регистър на точките от работната 
геодезическа основа 

 Предоставяне на 
координатите на точките от 
работната геодезическа основа с 
придружаващи ги схема и/или 
копие от реперните карнети 

 Предоставяне на списък с 
координати на подробни точки 

 Предоставяне на копие от 
кадастрална карта (без данните за 
собствеността) в цифров вид 
върху магнитен носител за 
неурбанизирана територия 

Съгласно чл. 13 от ЗКИР, Службите по 
геодезия, картография и кадастър 

осъществяват дейностите по геодезия, 
картография и кадастър за определените 

им райони от територията на страната, 
включително и издаваните при поискването 

им справки от кадастралната карта и 
кадастралните регистри в съответствие с чл. 

55 от ЗКИР. 

Да се облекчи предоставянето на услугите с 
данни от кадастралната карта и кадастралните 

регистри на граждани, ведомства и юридически 
лица, чрез създаване на възможност официални 

удостоверителни документи и справки в 
електронна форма да се издават от всяка една 
Служба по геодезия, картография и кадастър.  

Промени в 
Закона за 

кадастъра и 
имотния 
регистър 
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 Предоставяне на копие от 
кадастрална карта (без данните за 
собствеността) в цифров вид 
върху магнитен носител за 
урбанизирана територия 

 Предоставяне на копие в 
графичен или в цифров вид  
от оцифрен кадастрален план (без 
данните за собствеността) 

 Издаване на препис-
извлечение от регистъра на 
собствеността (разписния списък) 
към кадастралния план 

 Издаване на 
удостоверение по чл. 52, ал. 5 от 
ЗКИР  

 Издаване на 
удостоверение за идентичност на 
поземлен имот  

 Издаване на друго 
удостоверение  

 Извършване на проверка с 
контролна компютърна програма, 
включително за издаване на 
документ за това 

220.  
Вписване в регистъра на лицата, 

правоспособни да извършват 
дейности по кадастъра 

Съгласно чл. 17, ал. 1, т.1 и 2 от ЗКИР, 
такива към момента могат да са само 

български граждани и български 
юридически лица 

Да се даде възможност чуждестранни физически 
и юридически лица от държави-членки на 

Европейския съюз, другите държави от 
Европейското икономическо пространство и 

Швейцария да придобият правоспособност по 
кадастър и/или по геодезия. 

Промени в 
Закона за 

кадастъра и 
имотния 
регистър 
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221.  

Издаване на разрешение за 
оценяване на съответствието на 

строителни продукти и 
разрешение за издаване на 

технически одобрения и проверка 
на съответствието на лицата с 

изискванията на чл. 43 от 
Регламент ЕС 305/2011 

Командировките на експертите за проверка 
на място се заплащат от проверяваните. 

Командировките на експертите за проверка на 
място да не се заплащат от проверяваните. 

1. Промени в 
Наредбата за 
съществените 

изисквания към 
строежите и 
оценяване 

съответствието 
на строителните 

продукти 
2. Промени в 

тарифа за 
таксите. 

222.  
Справки по регистър на 

свлачищните райони 

1. Достъпът до данни от публичен регистър 
има характер на обществена информация.  

2. Липсва наредба, която да урежда 
обстоятелствата и данните, подлежащи на 

вписване в регистъра 

1. Да се разработи електронен регистър, след 
което услугата да отпадне от СУНАУ. 

2. Да се разработи наредба по чл. 95, ал. 4 по ЗУТ. 

1. Изграждане на 
регистър 

2. Подаване на 
заявление 

актуализиране 
на СУНАУ 

3. Приемане на 
Наредба по 

чл.95, ал.4 от ЗУТ  
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223.  
Разрешаване на строителни 

работи от всякакъв вид в 
свлачищни райони  

1. Липсва нормативна уредба за 
процедурата за издаване на разрешението, 

освен предвиденото в чл.96 от ЗУТ 
изискване. В този смисъл ЗУТ не е 

съобразен с изискването на чл.4, ал.2 от 
ЗОАРАКСД за уреждане на изискванията, 

необходими за започването и за 
осъществяването на дадена стопанска 

дейност със закон. 
2. Срокът от 2 месеца за издаване на 

разрешението е твърде дълъг при 
положение, че се издава само 
предварително разрешение. 

3. Услугата е обявена като издаване на 
разрешение, независимо че съгласно чл.96, 

ал.3 от ЗУТ се издава предварително 
разрешение, а не разрешение. 

1. Процедурата по издаване на разрешение, 
както и необходимите документи да се уредят 

със закон или в наредба 
2. Срокът за издаване на разрешението да се 

намали на 30 дни; 
3. Да се посочи точното наименование на 

услугата в списъка СУНАУ и на сайта на МРРБ 

Промени в 
Закона за 

устройство на 
територията 

224.  

Издаване на лиценз на 
консултанти за оценяване на 

съответствието на 
инвестиционните проекти и/или 
упражняване строителен надзор 

1. Изискването за представяне на 
удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс не е 
обвързано с изискванията към заявителите, 

регламентирани в наредбата. 
2. Изисква се представяне на актуално 

удостоверение за търговска регистрация 
3. Тримесечния срок е твърде дълъг. 

4. Изискването в лиценза да се съдържа 
списък на правоспособните физически 

лица, чрез които се упражнява дейността 
означава, че всяка промяна задължително 
води до промяна в лиценза, а промяната в 

лиценза се заплаща.  

1. Да отпадне представянето на удостоверение 
по чл. 87, ал. 6 от ДОПК  

2. Да се намали срокът на 2 месеца. С оглед на 
лицензирането не се налагат експертизи, 

проверки на място и др., които биха могли да 
мотивират подобен дълъг срок. 

3. Да отпадне представянето на актуално 
удостоверение за търговска регистрация в 

случаите когато се представи ЕИК. 
4. В самия лиценз да не се включва списък на 

правоспособните физически лица, чрез които се 
упражнява дейността. Това следва да се 

регламентира като задължение за информиране, 
без да се променя лиценза и без да се плаща 

нова такса.  

Промени в 
Наредбата за 

условията и реда 
за издаване на 

лицензи на 
консултанти за 
оценяване на 

съответствието 
на 

инвестиционните 
проекти и/или 

упражняване на 
строителен 

надзор 
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225.  

Издаване на изменение и 
допълнение на списъци на 

технически правоспособните 
физически лица към лиценз на 
консултанти за оценяване на 

съответствието на 
инвестиционните проекти и/или 
упражняване строителен надзор 

1. Издаването на изменение не 
представлява отделна услуга, а промяна в 

обстоятелствата, свързани с лиценз на 
консултанти за оценяване на 

съответствието на инвестиционните 
проекти и/или упражняване строителен 

надзор. 
2. При промяна в списъка на 

правоспособните физически лица, чрез 
които се упражнява дейността 

задължително се налага промяна в 
лиценза, а промяната в лиценза се 

заплаща.  
3. Чл.21 от наредбата, сочен като основание 

за услугата е отпаднал през 2011 г.  

1. Услугата да отпадне като самостоятелна услуга 
с посоченото наименование.  

2. В лиценза да не се включва списък на 
правоспособните физически лица, чрез които се 

упражнява дейността. Това следва да се 
регламентира като информация, при промяна на 

която заявителят задължително информира 
МРРБ, без да се променя лиценза и без да се 

плаща нова такса.  

Промени в 
Наредба за 

условията и реда 
за издаване на 

лицензи на 
консултанти за 
оценяване на 

съответствието 
на 

инвестиционните 
проекти и/или 

упражняване на 
строителен 

надзор 

226.  

Издаване на удостоверение на 
юридически лица и еднолични 

търговци за извършени 
нарушения по ЗУТ 

Издаване на удостоверения от 
регионалните дирекции за 

национален строителен контрол 
на физически лицa за извършени 

нарушения по ЗУТ  

Удостоверението служи за представяне 
пред ДНСК и МРРБ. Не е приемливо едно 

териториално звено да издава 
удостоверение, което се предоставя пред 

ръководителите му.  

Услугата да отпадне като самостоятелна и 
информацията да се събира по служебен път. 

Промени в 
Закона за 

устройство на 
територията 

227.  
Издаване на Удостоверение за 

„Пътна помощ" 

Услугата е регламентирана в чл.148в от 
ЗДП. АПИ има функции главно по Закона за 

пътищата. АПИ не може да осъществява 
контрол върху фирмите, регистрирани за 

оказване на пътна помощ. Липсата на 
контрол води до липсата на правила за 
тарифите и предоставяне на услугата от 

нерегистрирани фирми. Налице са 

Услугата да премине от Агенция „Пътна 
инфраструктура” към Изпълнителна агенция 

„Автомобилна администрация” 

Промени в 
Закона за 

движението по 
пътищата. 
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множество оплаквания от граждани, че 
застрахователни компании отказват да 
покрият щети, тъй като оказалите пътна 

помощ фирми не са регистрирани. 

228.  

Наредба №РД-02-20-6 от 
20.04.2012 г. на министъра на 

регионалното развитие и 
благоустройството 

Наредбата съдържа остарели практики - 
предвижда се при издаване на 

удостоверения въз основа на регистъра на 
населението във всички документи да се 

посочва пред кого трябва да послужи 
удостоверението. 

Във формулярите, приложени към наредбата да 
отпадне изискването за попълване пред кого 

трябва да послужи удостоверението. 

Промени в 
Наредба №РД-

02-20-6 от 
20.04.2012 г. 

229.  
Вписване в Централния 

професионален регистър на 
строителя 

1. Таксите за вписване в регистъра са 
твърде високи, при това услугата се 

предоставя от браншова организация 
(максимален размер на цената за вписване 

– 80 000 лв.) 
2. Изисква се представяне на 

удостоверение за вписване в ТР.  
3. В Правилника, издаден от камарата се 

изисква представяне на удостоверение за 
актуално правно състояние, издадено не 
по-рано от три месеца преди датата на 
подаване на заявлението за вписване, 

каквото не е предвидено в закона. 
4. В Правилника, издаден от камарата се 

изисква представяне на копия от годишния 
финансов отчет на строителя за последните 

три години. 
5. Строителите са длъжни да представят 
ежегодно до 30 юни годишен финансов 
отчет и удостоверение за наличието или 

липсата на публични задължения за 
изтеклата година. Тази информация е 

достъпна в Търговския регистър. 

1. Да се предложи на Камарата на строителите да 
определи размерите на таксите в съответствие с 

Методиката за определяне на 
разходоориентиран размер на таксите. 

2. Да отпадне изискването за представяне на 
удостоверение за вписване в Търговския 

регистър. 
3. Да отпадне изискването за представяне на 
удостоверение за актуално правно състояние, 

издадено не по-рано от три месеца преди датата 
на подаване на заявлението за вписване. 

4. Да отпадне изискването за представяне на 
копия от годишния финансов отчет на строителя 

за последните три години. 
5. Да отпадне изискването строителите да 

представят ежегодно до 30 юни в комисията по 
чл. 26 от ЗКС годишен финансов отчет и 

удостоверение за наличието или липсата на 
публични задължения за изтеклата година. 

1. Промени в 
Закона за 

Камарата на 
строителите 
2. Промени в 

Правилника за 
реда за вписване 

и водене на 
централния 

професионален 
регистър на 
строителя 
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА 

230.  

Лицензионен режим за лица, 
извършващи проверка на 

техническата изправност на 
возилата и правоспособността и 
квалификацията на персонала 

Промяната се налага във връзка с 
изменение и допълнение на ЗЖТ, в сила от 

21.06.2011 г., свързано с отпадане на 
лицензионния режим за лица, извършващи 

проверка на техническата изправност на 
возилата и правоспособността и 
квалификацията на персонала. 

Да се промени т. 31 от Списъка на стопанските 
дейности, за които може да се установява 

лицензионен режим, даден в Приложението към 
ЗОАРАКСД, като отпадне текста: „и проверка на 

техническата изправност на возилата и 
правоспособността и квалификацията на 

персонала“.  

Промени в т. 31 
от Списъка на 
стопанските 
дейности, 
Приложението 
към ЗОАРАКСД 

231.  

Отразяване на подадените 
заявления по реда на тяхното 
постъпване и движението на 
административните преписки 

Действащата нормативна уредба е 
съобразена с правилата на ЗОАРАКСД, с 

изключение на изискването на чл. 15, ал. 1 
за създаване на специален раздел в 

публичните регистри, в който да бъдат 
отразявани подадените заявления по реда 

на тяхното постъпване и движението на 
административните преписки. 

Да се регламентира създаването на специален 
раздел в публичните регистри, в който да бъдат 

отразявани подадените заявления по реда на 
тяхното постъпване 

Промени в 
Закона за 
морските 
пространства, 
вътрешните 
водни пътища и 
пристанищата на 
Република 
България 

232.  

Такси, събирани от Изпълнителна 
агенция „Автомобилна 

администрация“ по линия на 
регулаторните режими 

Таксите не са разходоориентирани. 

Да се изготви анализ на таксите за извършваните 
административни услуги и прилаганите 

регулаторни режими. Целта е определяне на 
разходоориентиран размер на таксите съгласно 
изискванията на чл. 7а от ЗОАРАКСД и ПМС № 1 

от 05.01.2012 г.  

Промени в 
Тарифа № 5 за 
таксите, които се 
събират в 
системата на 
МТИТС. 

233.  
Регулаторните режими в областта 
на гражданското въздухоплаване 

Таксите не са разходоориентирани. 
Да се изготви анализ и да се определи 

разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а 
от ЗОАРАКСД и ПМС № 1 от 05.01.2012 г. 

Промени в 
Тарифа 5 за 
таксите, които се 
събират в 
системата на 
МТИТС 
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234.  

 Издаване на документи за 
правоспособност на персонала в 
железопътния транспорт и  

 Издаване на дубликат на 
изгубено или унищожено 
свидетелство за правоспособност 

Процедурите са усложнени. 

Двете услуги да се обединят в услуга с 
наименование "Издаване на документи за 

правоспособност на персонала в железопътния 
транспорт" и се облекчи издаването на 

дубликати, за които има база данни в ИА ЖА. 

Промени в 
Закона за 
железопътния 
транспорт 

235.  

 удостоверения на лица, 
издържали успешно проверочен 
изпит за дейност, свързана с 
безопасността на превозите в 
железопътния транспорт 

 дубликат на изгубено или 
унищожено удостоверение и 

Провеждане на повторен 
проверочен изпит на лицата от 

персонала, отговорен за 
безопасността на превозите с 

железопътен транспорт 

Издаването на удостоверения и 
дубликатите им са обособени като отделни 

услуги.  

Услугите да се обединят като се облекчи 
издаването на дубликати, за които има база 

данни в ИА ЖА. 

Промени в 
Закона за 
железопътния 
транспорт 

236.  

Утвърждава учебната програма и 
документацията, свързана с 

обучението на кандидатите за 
получаване на удостоверение за 
консултант по безопасността на 

превозите на опасни товари 

Наименованието на услугата не е удачно. 

Услугата „Утвърждава учебната програма и 
документацията, свързана с обучението на 

кандидатите за получаване на удостоверение за 
консултант по безопасността на превозите на 

опасни товари“ да придобие вида: „Регистрация 
на лицата, които организират курсове за 

обучение на консултанти по безопасността на 
превозите на опасни товари“. 

Промени в 
Закона за 
железопътния 
транспорт 
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237.  

Изпращане на искане до ЕК за 
определяне на 

идентификационен номер на 
лицата, получили разрешение за 

извършване на дейностите по 
оценяване съответствието на 

съставните елементи и проверка 
на подсистемите на 

железопътната система 

Наименованието на услугата не е удачно. 

Услугата да премине към предлагания за 
вписване в СУНАУ режим „Проверка 

изпълнението на изискванията за издаване на 
Разрешение на лице за оценяване и проверка на 

съответствието на съставните елементи на 
подсистема със съществените изисквания за 

оперативна съвместимост“. 

Промени в 
Закона за 
железопътния 
транспорт 

238.  
сертификат за безопасност на 

железопътните превозвачи 

Намаляване на документите, които се 
изисква да бъдат представяни при 

предоставяне на услугата чрез прилагане на 
принципа на служебното начало и 
осигуряване на служебен обмен на 

документи 

Да отпадне изискването за представяне на копия 
от лиценза, документа за финансово 

обезпечаване на гражданската отговорност и др., 
когато тези документи са с валиден срок и са 

налични в ИА ЖА;  

Промени в 
Закона за 
железопътния 
транспорт 

239.  

 Разрешение на лице за 
оценяване и проверка на 

съответствието на съставните 
елементи на подсистема със 
съществените изисквания за 
оперативна съвместимост, 

 Разрешение на лице за 
оценяване на съответствието на 

подсистема или част от 
подсистема с изискванията на 

националните правила за 
безопасност или техническите 

правила 

Намаляване на документите, които се 
изисква да бъдат представяни при 

предоставяне на услугата чрез прилагане на 
принципа на служебното начало и 
осигуряване на служебен обмен на 

документи 

Когато едно и също лице кандидатства за двете 
услуги и представените първоначално 

документи, които са с валиден срок, да се 
приемат и към следващото заявление. 

Промени в 
Закона за 
железопътния 
транспорт 
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240.  
Прехвърляне на моряшки картон  

 

Броя на документите, които се изисква да 
бъдат представяни при предоставяне на 

услугата е голям 

Намаляване на документите, които се изискват за 
предоставяне на услугата чрез прилагане на 

принципа на служебното начало и осигуряване 
на служебен обмен на документи.  

Наредба № 6 за 
компетентност 

на морските 
лица в Р. 

България - чл.84. 
 

 

241.  

Издаване на удостоверения за 
експлоатационна годност на 

пристанища 
 

Броя на документите, които се изисква да 
бъдат представяни при предоставяне на 

услугата е голям 

Да отпадне предоставянето на протоколи от 
проверки на съответните регионални звена на 

ПБЗН, а също на РИОСВ, РИОКОЗ, регионалните 
дирекции „Инспекция по труда” и т.н., както и 

данни за дадени от тях предписания към 
собствениците на пристанища и пристанищните 

оператори. 

Промени в 
Наредба № 9 от 

2005 г. за 
изискванията за 

експлоатационна 
годност на 

пристанищата 

242.  

Вписване в регистъра на 
пристанищата и вписване в 

регистъра на пристанищните 
оператори 

Сроковете са дълги и могат да бъдат 
намалени чрез подобряване на 

вътрешноведомствената координация  

1. За вписване в Регистъра на пристанищата – да 
се намали срокът за произнасяне на 

административния орган, срока за изпълнение на 
индивидуалния административен акт (заповед, с 

която се разпорежда вписване в регистъра) и 
срока за издаване на удостоверението за 

регистрация на пристанище; 
2. За вписване в Регистъра на пристанищните 

оператори – да се намали срокът за изпълнение 
на индивидуалния административен акт 

(заповед, с която се разпорежда вписване в 
регистъра) и срока за издаване на 

удостоверението за регистрация на пристанищен 
оператор. 

1. Промени в 
Наредба № 19 от 
2004 г. за 
регистрация на 
пристанищата на 
Република 
България;       2. 
Промени в 
Наредба № 18 от 
2004 г. за 
регистрация на 
пристанищните 
оператори в 
Република 
България 

243.  

Издаване на разрешение от кмета 
по реда на чл. 24а от Закона за 

автомобилните превози за 
извършване на таксиметров 

превоз на пътници на територията 

Процедурата е усложнена. Част от 
документите представяни пред ИА 
„Автомобилна администрация” се 

представят отново в общината. Изискването 
по т. 2 на чл.24а на ЗАП за предоставяне на 

Да се облекчи режимът. При подаване на 
заявлението в общината да отпаднат 

прилаганите към него документи. Останалите 
документи, които се изискват от общината на 

основание чл. 24, ал.2, т.4 и т.5, да отпаднат въз 

Промени в 
Закона за 
автомобилните 
превози. 
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на съответната община,  удостоверение за регистрация е излишно, 
тъй като Регистъра на регистрираните 

таксиметрови превозвачи е публичен и 
съдържа актуална информация за 

притежателите на издадения индивидуален 
административен акт . 

 

основа на това, че същите са били предоставени 
от притежателите на удостоверението, при 

иницииране на процедурата му по издаване. 

244.  

Лиценз за извършване на превоз 
на пътници или товари на 
територията на Република 

България  

Определянето на срочен лиценз създава 
несигурност за бизнеса. 

Срокът на валидност на лицензите да се измени 
от 5 години в безсрочен. 

Промени в 
Закона за 
автомобилните 
превози. 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

245.  
Издаване на разрешение за 
проектиране на специални 

взривни работи 

Няма логика да съществува като отделен 
режим различен от режима "Издаване на 
разрешение за извършване на специални 

взривни работи", след като се искат едни и 
същи документи.  

Да се премахне режимът.  
чл. 11 от ПБТВР да отпадне, в чл.12, ал.1 на 

мястото на текста "изработен от проектантска 
група, получила разрешение за проектиране по 

чл.12" да се въведе текст "изработен от 
проектант първа степен или група от проектанти с 
поне един проектант първа степен", в чл.12, ал.4, 

да отпадне т.1. 

Промени в 
Правилника за 
безопасността на 
труда при 
взривните 
работи 

246.  

 Издаване на разрешение 
за допускане до употреба на 
взривни материали, уреди и 

съоръжения, предназначени за 
взривната техника и технология 

 Издаване на разрешение 
за допускане до употреба на 
взривни материали, уреди и 

съоръжения, предназначени за 
взривната техника и технология  

Даването на разрешение за допускане до 
употреба на новоразработени взривни 
материали, уреди и съоръжения не е от 

компетентностите на ГИТ. Съгласно чл.7 от 
ЗТИП е приета Наредба за съществените 

изисквания и оценяване съответствието на 
взривните вещества за граждански цели, 

както и Наредба за съществените 
изисквания и оценяване съответствието на 
пиротехническите изделия. Контролният 

орган съгласно ЗТИП е ДАМТН.  

Да се премахне режимът.  
От чл. 8 от ПБТВР да отпадне текста "съгласно 

инструкцията за допускане до употреба на 
новоразработени взривни материали, уреди и 

съоръжения предназначени за взривната техника 
и технология - приложение №2", На негово място 

да се добави " от ДАМТН". Да отпаднат от 
правилника чл. 9 и чл. 10, Приложения №2 и №3 .  

Отпадналите изисквания от чл. 8 и тези 
регламентирани в чл. 9 и чл..10 и приложения 

№2 и №3 да преминат на контрол в ДАМТН 

Промени в 
Правилника за 
безопасността на 
труда при 
взривните 
работи 
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247.  

Издаване на разрешение за право 
на организиране и провеждане на 

курсове за правоспособност на 
основния персонал за работа с 

взривни материали 

Обучението за работа с взривни материали 
се извършва по програми, които следва да 
бъдат съгласувани с ГИТ. В същото време 
ГИТ участва и с председател на изпитната 
комисия, която издава свидетелството за 

правоспособност. В същото време въобще 
не е ясно как точно ГИТ ще съгласува 
програми, за които няма минимални 

стандарти за обучението, професионалните 
компетентности и знанията и уменията, 
които трябва да придобие лицето чрез 
съответните програми, нито са налице 

лицензирани центрове за обучение, които 
да имат право да го правят.  

1. Да се премахне режимът от компетентността 
на ГИТ. 

 
2. Да се изготвят стандарти за минималните 
изисквания към програмите за обучение за 

работа с взривни материали от екип от МОМН, 
ГИТ и висшите училища и други заинтересовани 

страни. Юридическите лица, които искат да 
обучават по тези програми да бъдат лицензирани 

от НАПОО.  

1. Промени в 
Правилника за 
безопасността на 
труда при 
взривните 
работи. 
Да се изготвят 
стандарти 

248.  

Издаване на разрешение за 
провеждане на промишлени 

изпитания на новоразработени 
взривни материали, уреди и 

съоръжения предназначени за 
взривна техника и технология 

Даването на разрешение за допускане до 
употреба на новоразработени взривни 
материали, уреди и съоръжения не е от 
компетентностите на ГИТ. Контролният 

орган съгласно ЗТИП е ДАМТН. В 
съответните наредби освен общите и 

специфични изисквания към продуктите се 
определя и реда за издаване на 

разрешения на лица за извършване на 
оценяването на съответствието им, както и 
са определени процедурите, чрез които се 
установява съответствие или не. Ролята на 
ГИТ е да следи за безопасната употреба на 

тези вещества. 

Да се премахне режимът, премахване от СУНАУ.  
В чл. 8 да отпадне текста "съгласно инструкцията 

за допускане до употреба на новоразработени 
взривни материали, уреди и съоръжения 

предназначени за взривната техника и 
технология - приложение №2". На негово място 

да се добави "от ДАМТН". Да отпаднат от 
правилника чл. 9 и чл. 10, Приложения №2 и №3 . 

Отпадналите изисквания от чл. 8 и тези 
регламентирани в чл. 9 и чл.10 и приложения №2 

и №3 да преминат на контрол в ДАМТН. 

Промени в 
Правилника за 
безопасността на 
труда при 
взривните 
работи 
Подаване на 
заявление за 
актуализиране 
на СУНАУ 
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249.  

Издаване на удостоверение за 
наложено (липса на наложено) 
административно наказание за 

незаконно наемане на чужденци 
на работа  

Броят на постъпилите заявления и 
съответно на издадените от ИА ГИТ 
удостоверения е значителен, като 

същевременно към момента няма лица, на 
които да е наложено административно 

наказание за наемане на работа на 
незаконно пребиваващи чужденци през 

последните до 5 години. 

Да отпадне административната услуга (тъй като 
не фигурира в СУНАУ, не е необходимо 

заличаването й), като се предвиди 
същевременно, че ИА ГИТ поддържа регистър за 
служебно ползване. Администрациите следва да 

изискват служебно информацията от ГИТ. 

процедурата по 
издаване на 
удостоверението 
да се уреди 
нормативно. 

250.  
Вписване в Регистъра на лицата, 
предоставящи социални услуги 

Регистрационният режим за доставчиците 
на социални услуги не съответства на 

изискванията на чл.4 и чл.16 на ЗОАРАКСД. 
Към момента срокът за отстраняване на 
пропуски в документите е 7-дневен и е 

определен в ППЗСП, няма определен срок 
за произнасяне, а има определен 7-дневен 

срок за издаване на удостоверение за 
регистрация. Няма разписан текст, който да 
указва, че в случаите, когато отстраняването 

на недостатъците е свързано с 
допълнително представяне на документи, 

издадени от други административни 
органи, срокът не може да бъде по-кратък 

от нормативно установения срок за 
произнасяне на тези органи. 

1. Срокът за отстраняване на нередовности и/или 
за предоставяне на допълнителна информация 

да не бъде по-кратък от 10 работни дни и по-
дълъг от установения срок за произнасяне. 

2. Прецизиране на правата на инспекторите при 
изпълняване на контролните им функции 

3. Доставчиците на социални услуги да се вписват 
в регистъра служебно след предоставяне по 

служебен път на лиценза получен от ДАЗД. Да се 
определи срок на валидност, съобразно срока на 

валидност на лиценза. 
4. В чл. 43, ал. 3 от ППЗСП да отпадне изискването 

за прилагане към заявлението за вписване в 
регистъра на легализиран превод на 

документите, удостоверяващи регистрацията.  
5. Да се конкретизират начините за получаване 

на издадените удостоверения (на място в АСП, по 
пощенски път с обратна разписка, от лицето с 

представителни функции, от упълномощено от 
него лице с нотариално заверено пълномощно);. 

6. Да се конкретизират срокове, в които 
доставчикът може да бъде регистриран повторно 
при заличаване на регистрацията в следствие на 

наложени от компетентните органи санкции 

 
1. Промени в 
Закона за 
социалното 
подпомагане 
 
2. Промени в 
Правилника за 
прилагане на 
Закона за 
социалното 
подпомагане 



 81 

№ Наименование на услугата Описание на проблема Мерки за решаване на проблема 
Нормативни 
промени и 
действия 

251.  

Издаване на разрешение за 
извършване на специални 

взривни работи  
 

Издаване на разрешение за 
извършване на технологични 

взривни работи 

Липсва основание в специален закон за 
съществуването на този режим. 
Основанието и процедурата по 

предоставяне е в правилник, одобрен със 
заповед на министъра на труда и 

социалната политика.  

Да отпадне изискването за предоставят: 
копие от разрешителното за проектиране на 

специални взривни работи;  
копие от съдебното решение за регистрация на 

заявителя;  
копия от свидетелствата за правоспособност на 

лицата, участвали при изработването на проекта;  
копие от трудовия договор на ръководителя на 

взривните работа със заявителя;  
копие от свидетелството за правоспособност на 
взривниците, участващи във взривните работи.  

При смяна на ръководителя да се предвиди 
процедура по уведомяване на ГИТ и ако новия 
ръководител отговаря на условията се вписва 

промяна в разрешението, а не се минава цялата 
процедура наново.  

Да се предвиди срок за вписване на промяната 
не по-дълъг от 7 дни. 

Допълване на 
Закона за 
здравословни и 
безопасни 
условия на труд 
глава ІІІ 
„Задължения за 
осигуряване на 
здравословни и 
безопасни 
условия на труд” 
и въвеждане на 
нова разпоредба 
за 
регламентиране 
на режима 

252.  

Издаване на актове, свързани с 
митническо освобождаване от 

заплащане на вносни сборове при 
допускане на стоки за свободно 

обръщение 

Изискват се документи относно 
обстоятелства, които могат да бъдат 

проверени по служебен път.  

Облекчаване на процедурата и намаляване броя 
на изискуемите документи като отпаднат: 

1. Удостоверение за регистрация от компетентен 
орган, копие от карта за идентификация по 

регистър БУЛСТАТ/ЕИК  
2. Копие за вписване в Централния регистър на 

юридическите лица с нестопанска цел  
3. Копие от удостоверение за регистрация от АСП 

за предоставяне на социални услуги и копие от 
лиценз от ДАЗД за доставчиците на социални 

услуги за деца  

Не се налагат 

253.  
Издаване на лиценз на 

доставчиците на социални услуги 
за деца до 18 години 

Изискват се документи, които са налични в 
Търговския регистър, срокът за работа на 

комисията е прекалено дълъг, липсват 
формуляри относно изискванията на чл.34, 
ал.3, т.7 от ППЗЗД, не е осигурено служебно 

1. Да се утвърдят формуляри, които се попълват 
от кандидатите. 

2. Да се предвиди изпращането на лиценза по 
служебен път до АСП, която служебно да вписва 

лицето в регистъра. 

1. Промени е 
правилника за 
прилагане на 
Закона за 
закрила на 
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вписване в регистъра на доставчиците на 
социални услуги, а в същото време от АСП 
се изискват допълнителни документи за 

вписването 

3. Срокът за издаване на лиценза да се съкрати 
на 1 месец 

4. Да се прецизира процедурата за свикването на 
комисията.  

5. В чл.34, ал.3, т.2 да отпадне представянето на 
документ за юридическите лица, регистрирани 
по Търговския закон. За юридическите лица с 

нестопанска цел, регистрирани по реда на 
ЗЮЛНЦ, този документ остава изискуем, тъй като 

не е налична национална база данни.  
6. Документите по чл.34, ал.3, т.3 и 4 ППЗЗД да 

отпаднат. 
7. В деня на издаване на лиценза, екземпляр от 

него да се изпраща служебно на АСП, която 
служебно вписва лицето в регистъра без да иска 

допълнителни документи. 
8. При промени в обстоятелствата като смяна на 

имената на лицето, промяна на адресна 
регистрация и др. подобни се създава формуляр 
за деклариране на промени в обстоятелствата, 

който се подава до ДАЗД. В срок от 3 дни 
промените се вписват в регистъра. 

детети 
2. Промени в 
Правионика за 
прилагане на 
Закона за 
социално 
подпомагане 

254.  

Издаване на удостоверение за 
регистрация на специализирани 
предприятия и кооперации на 

хора с увреждания  

Изискват се документи относно 
обстоятелства, които могат да бъдат 

проверени по служебен път. При 
регистрацията, съгласно ЗОАРАКСД, водещо 

е вписването в регистъра, на базата на 
което се издава удостоверение, а не 

обратното. В този смисъл разпоредбата на 
чл.4, ал. 1 от ППЗИХУ следва да бъде 

прецизирана, включително като се посочи 
срок за издаване на удостоверението, 

който следва да бъде не повече от 3 дни 
след регистрацията. 

Да се оптимизира процедурата като се редуцира 
броя на изискваните документи и се разработят 
образци на заявление и декларации в ППЗИХУ. 

Да отпаднат:  
1. решението за първоначална съдебна 

регистрация 
2. удостоверение за актуално състояние, 

издадено от компетентния съд не по-рано от 6 
месеца от датата на подаване на заявлението 
3. копия от решения на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК на 

работещите в специализираното предприятие и 
кооперация лица с увреждания 

Промени в 
Правилника за 
прилагане на 
Закона за 
интеграция на 
хората с 
увреждания 
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Декларациите за обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, 
т. 2 и т. 3 от ЗИХУ да се изготвят като приложения 

и да се включат в ППЗИХУ.  

255.  

Вписване в регистъра на лицата, 
осъществяващи дейност по 
предоставяне на помощни 

средства , приспособления и 
съоръжения за хората с 

увреждания и медицински 
изделия, посочени в списъците по 

чл.35,ал.1 от ЗИХУ 

Прекалено дълъг срок за регистрация. Има 
разминаване в изписването на режима в 

ЗИХУ, ППЗИХУ и Наредбата за условията и 
реда за осъществяване и контрол на 

дейностите по предоставяне на помощни 
средства, приспособления и съоръжения за 

хората с увреждания и медицински 
изделия. При режима на регистрация, 

съгласно ЗОАРАКСД, водещо е вписването в 
регистъра, на базата на което се издава 
удостоверение, а не обратното. В този 
смисъл разпоредбата на чл. 35, ал. 4 от 

ЗИХУ следва да бъде прецизирана, 
включително като се посочи срок за 

издаване на удостоверението, който следва 
да бъде не повече от 3 дни след 

регистрацията. 

1. Да се прецизира наименованието на 
регистъра. 

2. Едномесечният срок за вписване в Регистъра 
да бъде намален с 10 дни. 3. Да се предвиди 14 
дневен срок за вписване в регистъра и 3 дневен 

срок за издаване на удостоверението след 
вписване в Регистъра. 

4. Да се уеднакви наименованието на режима в 
ЗИХУ, ППЗИХУ и НУРОКДППСХУМИ. 

5. Да се промени чл. 35, ал. 1 и 4 от ЗИХУ - първо 
се извършва вписване в регистъра, а след това 

издава удостоверение.  

1. Промени в 
Закона за 
интеграция на 
хората с 
увреждания 
 
2. Промени в 
Правилника за 
прилагане на 
Закона за 
интеграция на 
хората с 
увреждания 

256.  

Възстановяване на внесени 
осигурителни вноски от 

работодатели в обичайна и 
специализирана работна среда 

Изискват се документи относно 
обстоятелства, които могат да бъдат 
проверени по служебен път. Режим 

„Възстановяване на внесени осигурителни 
вноски от работодатели в обичайна и 

специализирана работна среда” се 
извършва до 30 на сто и до 50 на сто, на 
отделни нормативни основания, поради 

което следва да се разделят, включително в 
СУНАУ, на два отделни режима.  

1. Да се раздели услугата на два режима. Във 
връзка с това - актуализиране на процедурата и 

начина за предоставяне на изискуемите 
документи - служебно изискване на документите 
от НАП; осигуряване на възможност за подаване 

по електронен път на поименната справка.  
2. Да се определи срок по чл.4, ал.1 за 
извършване на обобщените справки за 

финансовите средства не по-дълъг от 14 дни. 
Срокът за изплащане на сумите по чл. 4, ал. 2 да 
се съкрати на не повече от 14 дни след изготвяне 

на обобщената справка.  
3. С изменение на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата 

1. Промени в 
Закона за 
интеграция на 
хората с 
увреждания 
 
2. Промени в 
Правилника за 
прилагане на 
Закона за 
интеграция на 
хората с 
увреждания 
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ще бъде направено предложение за 
регламентиране на срока за изготвяне на 

обобщените справки и на изплащане на сумите.  
4. В ЗИХУ да се регламентира обстоятелството, че 

АХУ получава информация от НАП и да се 
подпише споразумение. Служебна бележка за 
наличие или липса на наети лица по реда на 

Закона за насърчаване на заетостта да се 
получава служебно от съответните териториални 

структури на Агенцията по заетостта. 

257.  

Финансиране на проекти на 
специализирани предприятия и 

кооперации на и за хора с 
увреждания  

Част от изискуемите документи могат да се 
проверяват служебно в Търговския 

регистър. За липса на задължения да се 
попълва декларация за липса на 

задължения, а при евентуално одобрение 
на проекта да се иска оригиналното 

удостоверение. АХУ не може да сключи 
споразумение с НАП, тъй като в ЗИХУ няма 

такъв текст, който да ангажира НАП с 
предоставяне на споменатата по-горе 

информация 

1. Прецизиране на процедурата и начина за 
предоставяне на изискуемите документи за 
предоставяне на услугата.; Осигуряване на 

възможност за подаване на документите по 
електронен път. Да отпаднат копие от акта за 

учредяване на кандидата и копие от 
удостоверението за актуално състояние, или 

удостоверение за вписване в Търговския 
регистър, издадено от Агенцията по вписванията; 

БУЛСТАТ или идентификационен код; 
2. да се искат само 1 оригинал и 2 копия на 

проекта., а не 3 или 4 копия. 
3. да отпадне документа „удостоверение за 

липса на публични задължения, издадено от 
НАП“ не по-рано от 2 месеца преди датата на 

подаване на конкурсните документи - при 
кандидатстване да се попълва декларация за 

липса на задължения (съгласно новите 
разпоредби дори по ЗОП е така), а при 

евентуално одобрение на проекта да се иска 
оригиналното удостоверение.  

4. да отпаднат документите - годишен финансов 
отчет за последната пълна финансова година 

преди обявяването на конкурса, в т.ч. и 

Промени в 
Правилника за 
прилагане на 
Закона за 
интеграция на 
хората с 
увреждания 
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№ Наименование на услугата Описание на проблема Мерки за решаване на проблема 
Нормативни 
промени и 
действия 

приложението към него, и баланси и отчети за 
приходите и разходите за две отчетни години, 

предхождащи последната пълна финансова 
година, защото могат да се намерят в ТР.                               

5. документът по НАПОО - копие на сертификата 
от НАПОО на сертифицирания обучител - да 
отпадне, поддържа се публичен регистър. 

258.  

Финансиране на проекти на 
работодателите, разкриващи 

работни места за безработни лица 
с трайни увреждания в 
трудоспособна възраст 

Част от изискуемите документи и копия 
могат да се проверяват в поддържаните от 
други администрации регистри или да се 

изискват служебно. 
 

Да отпадне предоставянето на копие от акта за 
учредяване на кандидата и копие от 

удостоверението за актуално състояние, 
издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на 

подаване на конкурсните документи, или 
удостоверение за вписване в Търговския 

регистър, издадено от Агенцията по вписванията; 
БУЛСТАТ или идентификационен код.  

Да се представя само 1 оригинал и 2 копия на 
проекта.  

Да отпадне предоставянето на удостоверение за 
липса на публични задължения- при 
кандидатстване да се попълва декларация за 
липса на задължения, годишен финансов отчет за 
последната пълна финансова година преди 
обявяването на конкурса, в т.ч. и приложението 
към него, и баланси и отчети за приходите и 
разходите за две отчетни години, предхождащи 
последната пълна финансова година и 
документът „действащи трудови договори на 
лицата“, информацията за които може да се 
получи служебно от НАП 

Промени в 
Правилника за 
прилагане на 
Закона за 
интеграция на 
хората с 
увреждания 

259.  
Финансиране на проекти за 

започване и развитие на 
самостоятелна стопанска дейност 

Изискуемите документи и копия не са 
аргументирани, част от тях могат да се 
проверяват в поддържаните от други 

Да се изисква представяне само 1 оригинал и 2 
копия на проекта, а не 5.  

Да отпаднат от методиката:  

Промени в 
Правилника за 
прилагане на 
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№ Наименование на услугата Описание на проблема Мерки за решаване на проблема 
Нормативни 
промени и 
действия 

на хората с увреждания администрации регистри или да се изискват 
служебно.  

1. копие от акта за учредяване на предприятието 
и копие от удостоверението за актуално 

състояние  
2. документ за БУЛСТАТ или идентификационен 

код  
3. документ, удостоверяващ действителното 

състояние на предприятието – заверена годишна 
данъчна декларация или заверено уведомление 

до НАП за замразяване на дейността  
4. копие на годишните финансови отчети за 
последните две финансови години, като за 
последната отчетна година се представя и 

приложението към годишния финансов отчет  
5. Удостоверение за липса на публични 

задължения, издадено от НАП - при 
кандидатстване да се попълва декларация за 

липса на задължения, а при евентуално 
одобрение на проекта ще се иска оригиналното 

удостоверение. 
6. Годишен финансов отчет за последната пълна 

финансова година преди обявяването на 
конкурса, в т.ч. и приложението към него, и 

баланси и отчети за приходите и разходите за две 
отчетни години, предхождащи последната пълна 

финансова година .  
7. Декларация, която се попълва от лица с трайни 
увреждания, които имат учредено предприятие - 

всички такива се водят в регистър от АХУ. 

Закона за 
интеграция на 
хората с 
увреждания 
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№ Наименование на услугата Описание на проблема Мерки за решаване на проблема 
Нормативни 
промени и 
действия 

260.  

Финансиране на проекти за 
достъп и адаптиране на културни, 

исторически и спортни обекти с 
международно, национално и 

регионално значение, 
представяни от държавни, 

общински и неправителствени 
(стопански и нестопански) 

организации 

Изискуемите документи и копия не са 
аргументирани, част от тях могат да се 
проверяват в поддържаните от други 

администрации регистри; да се попълва 
декларация за липса на задължения.  

Прецизиране на процедурата и начина за 
предоставяне на изискуемите документи за 

предоставяне на услугата. 
Осигуряване на възможност за подаване на 

документите по електронен път- при наличие на 
електронен подпис от страна на кандидата.  

Да отпадне предоставянето на копие от акта за 
учредяване на кандидата, копие от копие от 

удостоверението за актуално състояние, 
издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на 

подаване на конкурсните документи, или 
удостоверение за вписване в ТР, документ за 

БУЛСТАТ или идентификационен код. Относно 
удостоверението за липса на публични 

задължения, издадено от НАП не по-рано от 1 
месеца преди датата на подаване на конкурсните 

документи - при кандидатстване да се попълва 
декларация за липса на задължения (съгласно 
новите разпоредби дори по ЗОП е така), а при 
евентуално одобрение на проекта да се иска 

оригиналното удостоверение, копие от годишния 
финансов отчет за предходната отчетна година - 

има го в ТР 

не се налагат 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА 
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№ Наименование на услугата Описание на проблема Мерки за решаване на проблема 
Нормативни 
промени и 
действия 

261.  

Издаване и подновяване на 
лицензи за извършване на 

спортна дейност на национални 
спортни организации  

Издаване и подновяване на 
лицензи за извършване на 

спортна дейност на българските 
спортни федерации  

За издаване и подновяване на лицензи се 
изискват два документа от други 

администрации - удостоверение от НАП за 
липса на задължения и справка от 

Министерството на правосъдието, че 
спортната организация не е заличена в 
Централния регистър на юридическите 

лица с нестопанска цел за осъществяване 
на общественополезна дейност 

Изискваната от Министерството на правосъдието 
справка, че спортната организация не е заличена 
в Централния регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност може да бъде 

набавена по служебен път 

Промени в 
Правилника за 
прилагане на 

Закона за 
физическото 
възпитание и 

спорта 

262.  
Издаване на разрешения за 

използване на спортни обекти за 
провеждане на спортни прояви 

В изпълнение на мерките за оптимизация 
на услугата са предприети действия, които 
касаят изменение на нормативната уредба 

Изменение в Наредбата за сигурността на 
спортните обекти и мерките срещу насилието и 

лошото поведение на зрителите преди, по време 
и след провеждане на спортни прояви, 

организирани на стадионите и в спортните зали 

1. Промени в 
Закона за 

физическото 
възпитание и 

спорта, ЗМВР и в 
Наредбата за 

сигурността на 
спортните обекти 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

263.  
Удостоверение във връзка с чл. 
162, ал. 2 ДОПК 

1. Наименованието на услугата не дава 
яснота за същността на услугата;  
2. Срок за предоставяне на услугата; 
3. Начин на предоставяне; 

1. Да се прецизира наименованието на услугата в 
списъка СУНАУ. 
2.Срокът за предоставяне на услугата да бъде 1 
ден 
3.Таксата за предоставяне на услугата да отпадне  
4. Да се изгради регистър за служебно ползване 

 1. Подаване на 
заявление за 
актуализиране 
на СУНАУ  

264.  

За услугите по Закона за акцизите 
и данъчните складове (Издаване 
на лиценз за управление на 
данъчен склад чл. 47 и сл. от 
ЗАДС; регистрация по чл.56 от 
ЗАДС на специализирани малки 

1. Не е изграден електронен публичен 
регистър на лицензираните 
складодържатели и на данъчните складове; 
2. Изисква се представяне на заверено 
копие на документ, удостоверяващ 
единния идентификационен код на лицето. 

 
1. Да се изгради електронен публичен регистър 
със свободен достъп. 
 
2. Да отпадне изискването за предоставяне на 
заверено копие на документ, удостоверяващ 

1. Изграждане на 
регистър 

2. Промени в 
Закона за 

акцизите и 
данъчните 
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№ Наименование на услугата Описание на проблема Мерки за решаване на проблема 
Нормативни 
промени и 
действия 

обекти за дестилиране и обект за 
винопроизводство на малък 
винопроизводител; регистрация 
по чл.57, ал.1, т.1-3; регистрация 
по чл.57б; регистрация по чл.57в и 
регистрация по чл.58а; 
удостоверение за освободен от 
акциз краен потребител по чл.89  

Съгласно чл.33, ал.2 от Закона за регистър 
БУЛСТАТ Агенцията по вписванията 
осигурява автоматизирано подаване на 
информация за вписаните в регистър 
БУЛСТАТ данни за нуждите на 
информационната система на митническата 
администрация. 
3. Изискват се документи от НАП 
(удостоверение за наличие или липса на 
данъчни задължения), които могат да бъдат 
получени по служебен път предвид 
възможността за свързване на двете 
системи. 
4. Сроковете за предоставяне на услугата не 
са фиксирани. При срок за извършване на 
услугата един месец администрацията 
може до 14 дни от подаване на 
заявлението да поиска отстраняване на 
нередовности. След предоставяне от 
заявителя на документи, които отговарят на 
изискванията отново започва да тече срок 
от един месец.  
5. Изисква се предоставяне на лиценз, 
разрешение или регистрация без да е 
конкретизирано какви са тези документи. 

единния идентификационен код на лицето. Да се 
предвиди, по аналогия с с чл.84 от ДОПК, че 
заявителите посочват ЕИК в заявлението за 
услугата.  
 
3. Да отпадне изискването за представяне на 
удостоверение за наличие или липса на данъчни 
задължения и задължителни осигурителни 
вноски като се осигури служебен обмен на 
документи с НАП. 
 
4. Да се предвиди, че при определяне на срок за 
отстраняване на нередовности за периода на 
отстраняване на нередовностите срокът спира да 
тече като общият срок за предоставяне на 
услугата, без срока за отстраняване на 
нередовностите, да остане в рамките на 
фиксирания срок за различните услуги. 
 
5. Да отпадне изискването за представяне на 
лиценз, разрешение или регистрация с оглед 
регистрацията на малките обекти.  

складове 

265.  
Разрешение за продажба на 
тютюневи изделия на дребно 

1. Не е изграден електронен публичен 
регистър на лицензираните 
складодържатели и на данъчните складове; 
2. Изисква се представяне на заверено 
копие на документ, удостоверяващ 
единния идентификационен код на лицето. 
Съгласно чл.33, ал.2 от Закона за регистър 
БУЛСТАТ Агенцията по вписванията 
осигурява автоматизирано подаване на 

1. Да се изгради електронен публичен регистър 
със свободен достъп. 
 
2. Да отпадне изискването за предоставяне на 
заверено копие на документ, удостоверяващ 
единния идентификационен код на лицето. Да се 
предвиди, по аналогия с чл.84 от ДОПК, че 
заявителите посочват ЕИК в заявлението за 
услугата.  

1. Изграждане на 
регистър 

2. Промени в 
Правилника за 
прилагане на 

Закона за 
акцизите и 
данъчните 
складове 
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Нормативни 
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информация за вписаните в регистър 
БУЛСТАТ данни за нуждите на 
информационната система на митническата 
администрация. 
3. Изискват се удостоверение за наличие 
или липса на данъчни задължения, което 
могат да бъдат получени по служебен път 
предвид възможността за свързване на 
двете системи. 
4. Едномесечният срок за предоставяне на 
услугата е твърде дълъг като се има 
предвид масовия характер на услугата. 
Едновременно с това срокът не е фиксиран. 
При срок за извършване на услугата един 
месец администрацията може до 14 дни от 
подаване на заявлението да поиска 
отстраняване на нередовности. След 
предоставяне от заявителя на документи, 
които отговарят на изискванията отново 
започва да тече срок от един месец.  
5. Изисква се предоставяне на копие от 
издаденото разрешение за продажба на 
такова.  

 
3. Да отпадне изискването за представяне на 
удостоверение за наличие или липса на данъчни 
задължения и задължителни осигурителни 
вноски като се осигури служебен обмен на 
документи с НАП. 
 
4. Срокът за предоставяне на услугата да се 
намали на 14 дни. Да се предвиди, че при 
определяне на срок за отстраняване на 
нередовности за периода на отстраняване на 
нередовностите срокът спира да тече като 
общият срок за предоставяне на услугата, без 
срока за отстраняване на нередовностите, да 
остане в рамките на фиксирания срок за 
различните услуги. 
 
5. Да отпадне изискването за представяне на 
копие от издадено разрешение за продажба на 
тютюневи изделия. 

266.  

Издаване на разрешения за 
митнически агенти 

Бавна процедура, която приключва с акт на 
министъра на финансите.Следва да отпадне 
или да бъде облекчена. 
В Плана за изпълнение на мерките за 
оптимизация на държавната 
администрация от 2010 г. е предвидено 
обсъждане с браншовите организации за 
целесъобразността от мярката. 

Режимът да отпадне 
Промени в 
Закона за 

митниците 

267.  
Издаване на разрешения за 
достъп до режим TIR 

1. Липсва електронен публичен регистър; 
2. Изискват се документи, които могат да 
бъдат набавени по служебен път. 

1. Да се създаде електронен публичен регистър 
със свободен достъп. 
2. Да отпадне изискването за предоставяне на:  

Изграждане на 
регистър 
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- копие на лична карта; 
- копие на картата за идентификация на ЕИК; 
3. Да се въведе служебен обмен на документи: 
- удостоверение от НАП за липса на задължения; 
- документ от следствието за липса на 
образувани НП и повдигнати обвинения на 
лицата, които управляват или представляват 
местното лице; 

268.  

Изискване за получаване на 
удостоверение за наличие или 
липса на задължения на хартиен 
носител 

Поради липса на споразумение между 
Агенция "Митници" и НАП от гражданите и 
бизнеса се изисква при различните режими 
и удостоверение за наличие или липса на 
задължения  

Агенция "Митници" да предприеме действия за 
постигане на споразумение с НАП относно 
възможността да бъде премахнато изискването 
за представяне, на хартиен носител, от 
гражданите и бизнеса на удостоверение за 
наличие или липса на задължения 

Споразумение 
между АМ и НАП 

269.  

Вписване на лицата, извършващи 
дейност като обменно бюро и 
пунктове за обмяна на валута в 
публичния регистър. 
 

Процедурата по регистрация на лицата 
извършващи дейност като обменно бюро и 
пунктове за обмяна на валута е усложнена. 

Да се облекчи процедурата по регистрация на 
лицата извършващи дейност като обменно бюро 
и пунктове за обмяна на валута. 

Промени в 
Наредбата за 
обменните бюра 

270.  

WEB Services – Услуга от типа 
Администрация – Администрация, 
за предоставяне на информация 
относно наличието или липсата на 
задължения за задължените на 
НАП лица. 

Към настоящия момент данните, които се 
съдържат в удостоверението за наличие 
или липса на задължения представляват 
данъчно осигурителна информация. 
Съгласно разпоредбите на ДОПК само 
малка част от администрациите имат право 
да ползват такава информация. Останалите 
администрации могат да я ползват само по 
определен от ДОПК ред. 

НАП да подготви техническо решение, с което да 
предоставя на всички администрации 
информация за наличието или липсата на 
задължения - "ДА" /"НЕ". Предоставената 
информация да не съдържа конкретни 
индивидуализиращи данни за вида и размера на 
задълженията на лицата. Целта е да се редуцира 
броя на задължените лица подаващи искания за 
издаване на удостоверения. С реализирането на 
тази услуга офисите на НАП ще бъдат посещавани 
за издаване на удостоверения само от лицата 
имащи задължения. Останалите администрации 
могат да ползват предоставената информация за 
лицата без задължения и да стартират 
процедурите, за които същата им е необходима. 

Всички 
нормативни и 
подзаконови 
нормативни 
актове 
изискващи 
предоставянето 
на такъв 
документ 
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№ Наименование на услугата Описание на проблема Мерки за решаване на проблема 
Нормативни 
промени и 
действия 

НАП очаква да бъде определена администрация, 
с която да се уточнят технически и технологични 
изисквания и провеждане на тестове за 
реализиране на услугата. 

271.  

 Вписване и дерегистрация 
в регистъра на регистрираните по 
ЗДДС лица 

 Вписване и дерегистрация 
в регистъра на регистрираните по 
ЗДДС лица  

 Регистрация на 
самоосигуряващи се лица и 
вписване на данни за вида на 
осигуряване 

 Приемане на Декларация 
за данъка върху хазартната 
дейност  

 Приемане на опис на 
наличните активи към датата на 
регистрацията или получени 
услуги преди датата на 
регистрация по ЗДДС 

 Приемане на опис на 
стоките и услугите, получени във 
връзка с правоприемството по чл. 
10 Закон за данък върху 
добавената стойност, за които е 
на лице право на приспадане на 
данъчен кредит  

 Приемане на опис на 
наличните активи към датата на 
повторната регистрация по ЗДДС 

Липсата на възможности за подаване на 
декларациите по електронен път. 

Да се подават заявленията за регистрация по 
ЗДДС по електронен път с КЕП 

Създаване на 
възможност за 
подаване на 
заявлението по 
електронен път 

 


