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Наименование на режима/ 

услугата/процедурата 
Постигнати резултати Нормативен акт  

Министерство на земеделието и храните 

1.  Процедура за разглеждане на 

заявките за плащане на 

финансова помощ при 

прилагане на схемата за 

предоставяне на плодове и 

зеленчуци в учебните 

заведения. 

Намаляване на изискуеми документи: 

 

 Отпада изискването за предоставяне на справка от 

счетоводните записи, както и извадка от дневник или друг 

документ. 

 Заявките за плащане се предоставят и на електронен 

носител. 

 

 

   

 

Постановление за изменение и 

допълнение на Наредбата за условията 

и реда за прилагане на схема за 

предоставяне на плодове и зеленчуци в 

учебните заведения – схема 

„Училищен плод“, приета с ПМС № 91 

от 2010 г. 

Раздел III, чл. 14, ал. 1, 

чл. 14, ал. 3, т. 2, т. 4 

 

Постановление № 177 от 16.08.2013 г. 

Министерство на икономиката и енергетиката 

2. Одобряване 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 от   Закона за хазарта.  

Намаляване на изискуемите документи: 

 

 Отпада изискването потребителят да представя съдебно 

удостоверение за актуално състояние на заявителя. 

 

Закон за хазарта  

 

изм. ДВ. бр. 68 от 2 Август 2013 г. 

 

Наредба за реда и начина за включване 

на лабораториите в списъка по чл. 22, 

ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за 

изискванията за изпитване на игрално 

оборудване и игрален софтуер и за 

реда за извършване на проверки.  

 

Постановление № 164 от 12.08.2013 г.  
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Наименование на режима/ 

услугата/процедурата 
Постигнати резултати Нормативен акт  

Министерство на културата 

3. Издаване на удостоверение за 

извършена идентификация на 

произведения на изкуството, 

собственост на български или 

чужди автори, и други 

предмети, които не са културни 

ценности. 

Намаляване на таксата:  

 

 Регламентира се административната услуга – такса за 

издаване на удостоверение за извършена идентификация 

на произведения на изкуството, собственост на български 

или чужди автори, и други предмети, които не са 

културни ценности съгласно чл. 7, ал. 4 от ЗКН.  

 

Облекчаване на процедурата:  

 Облекчена е процедурата по идентификация на 

произведения на изкуството и предмети, които не 

притежават качества на културни ценности по смисъла на 

ЗКН.   

 Значително по-малък размер на предвидените такси.  

 

Тарифа за таксите, които събират 

музеите, Националния институт за 

недвижимо културно наследство и 

Националната библиотека „Св. Св. 

Кирил и Методий“ за извършване на 

услуги и за издаване на документи и 

дубликати.  

 

Постановление № 212 от 19.09.2013 г. 

 

 

4. Представяне на културните 

ценности. 

Съгласуване на заданията за 

проектите на постоянните 

експозиции на музеите. 

Облекчаване на процедурата: 

 

Издадена е наредба за условията и реда за представяне на 

културните ценности: 

 Уреждат се административните процедури (съгласуване 

на документациите за постоянните експозиции на 

музеите, облекчен ред при промяна в съгласуваната 

документация, издаване на становище от НИНКН за 

случаите на достъп до недвижимите културни ценности , 

извън обичайното им предназначение)  

 

Намаляване на срока: 

 Определя се срок за съгласуване, като до този момент не е 

имало такъв. 

 

Наредба № Н-4/08.10.2013 г. за 

условията и реда за представяне на 

културните ценности. 
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Наименование на режима/ 

услугата/процедурата 
Постигнати резултати Нормативен акт  

Министерство на образованието и науката 

5.  Удостоверения, свързани с 

придобита или призната 

професионална квалификация 

по регулирана професия 

(ветеринарен лекар) на 

територията на Република 

България с цел упражняването 

й на територията на друга 

държава членка или трета 

страна. 

Намаляване на изискуеми документи:  

 

Наредбата е приведена в съответствие с принципите на 

комплексното административно обслужване и електронното 

управление, в частност – принципите за еднократно събиране и 

многократно използване на данни и служебно уведомяване.  

Не се изисква подаването на удостоверителни документи 

относно информация и данни, които вече са създадени или 

събрани от съответния първичен администратор: 

 Отпада изискването копието на диплома за придобита 

професионална квалификация и на съответните 

приложения към нея/академична справка да бъдат 

заверени от Министерство на образованието и науката.  

 Отпада изискването копията на диплома/свидетелство за 

придобита специалност и на академична справка да бъдат 

заверени от Министерството на образованието и науката.  

 

Наредба за условията и реда за 

издаване на удостоверения, свързани с 

придобита професионална 

квалификация на територията на 

Република България, необходими за 

достъп или за упражняване на 

регулирана професия на територията 

на друга държава членка.  

 

изм. ДВ. бр. 62 от 12 юли 2013 г. 

6. Издаване на лиценз на 

Центрове за професионално 

обучение. 

Издаване на лиценз на 

Центровете за информация и 

професионално ориентиране.  

 

Намаляване на изискуеми документи: 

 

 Отпада изискването за удостоверение, издадено от 

съответния съд по регистрацията или от Агенцията по 

вписванията, удостоверяващо актуалното състояние на 

заявителя.  

 

Облекчаване на процедурата:  

 

 Отпада изискването документите да се подават в  два 

екземпляра на хартиен носител и един на магнитен 

носител, като пакетът необходими документи вече се 

предоставя чрез Информационната система на 

Заповед № 471А/31.05.2013 г. на 

Председателя на Националната 

агенция за професионално 

образование и обучение за 

утвърждаване на вътрешни правила за 

лицензиране на център за 

професионално обучение, изменение 

на издадена лицензия с добавяне на 

нови професии и специалности или 

отказ за издаване/изменение на 

лицензия.  
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Наименование на режима/ 

услугата/процедурата 
Постигнати резултати Нормативен акт  

Националната агенция за професионално образование и 

обучение и в един екземпляр на хартиен носител.   

 

 

Министерство на правосъдието 

7. Провеждане на конкурси  по 

Закона за частните съдебни 

изпълнители и Закона за 

нотариусите и нотариалната 

дейност.  

Намаляване на таксата:  

 

 Уеднаквяване на таксите, които се събират от 

Министерството на правосъдието, свързани с 

провежданите конкурси по Закона за частните съдебни 

изпълнители и Закона за нотариусите и нотариалната 

дейност, като таксите за участие в конкурса за нотариуси 

се намаляват от 70 лв. на 50 лв.   

За участие в конкурс за държавни съдебни изпълнители – 50 лв. 

За участие в конкурс за съдии по вписванията – 50 лв.  

 

Постановление за изменение на 

Тарифа № 1 към Закона за държавните 

такси и таксите, събирани от 

съдилищата, прокуратурата, 

следствените служби и 

Министерството на правосъдието.  

 

Постановление № 224 от 2013 г. 

Министерство на регионалното развитие 

8. Удостоверения, издавани от 

общините въз основа на 

регистъра на населението. 

 

Улесняване на процедурата за предоставяне на документи по 

служебен път:  

 

 Допълване на образците на искането за издаване на 

удостоверение въз основа на регистъра на населението, 

като се предоставя възможност за посочване и на други 

уникални идентификатори. (съгласно §1, т. 22 от ДР на 

ЗЕУ, освен ЕГН – такива са ЛНЧ, БУЛСТАТ и ЕИК)  

 

Намаляване на изискуемите документи: 

 От образците на искането  отпадат реквизитите, свързани 

с предоставянето на информация за документ за 

самоличност, предвид особеностите на процеса на 

Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. 

за издаване на удостоверения въз 

основа на Регистъра на населението, 

издадена от министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството и министъра на 

правосъдието 

 

изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 20 септември 

2013 г. 
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Наименование на режима/ 

услугата/процедурата 
Постигнати резултати Нормативен акт  

извършване на проверката на самоличността по смисъла 

на чл. 28 от ЗЕУ. 

 

9. Вписване в регистъра на 

технически паспорт на строеж. 

 

 

Улеснение при подаване на документите:  

 

 Възвеждане на нови файлови формати за предоставяне на 

електронно копие на техническия паспорт.   

 

Наредба № 5 от 2006 г. за 

техническите паспорти на строежите, 

издадена от министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството 

изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 20 Септември 

2013 г. 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

10.  Провеждане на изпити за 

придобиване на 

правоспособност „Водач на 

кораб до 40 БТ по море“ и 

„Водач на малък кораб“. 

 

Провеждане на изпити за 

придобиване или повишаване 

на правоспособност, отменяне 

на ограничение или за 

потвърждаване на 

правоспособност на морските 

лица. 

 

 

С мярката се създадоха предпоставки за комплексно 

административно обслужване.  

 

 Служебно удостоверяване на заявените данни и в 

случаите, когато същите не са служебно известни на 

ИА“МА“, но същите вече са събрани или удостоверени от 

компетентен орган в рамките на законоустановените му 

правомощия. 

Наредба № 6 от 5 април 2012 г. за 

компетентността на морските лица в 

Република България, издадена от 

министъра на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията 

чл. 67, ал. 2  

 

доп. ДВ. бр. 81 от 17 септември 2013 г. 

Министерство на труда и социалната политика 

11.  Издаване на удостоверение за 

регистрация на специализирани 

предприятия и кооперации на 

хора с увреждания.  

Намаляване на изискуемите документи: 

 

При регистрацията, съгласно ЗОАРАКСД, водещо е вписването 

в регистъра, на базата на което се издава удостоверение. Отпада 

Правилник за прилагане на Закона за 

интеграция на хората с увреждания  

 

чл. 3, ал. 2; чл. 4, ал. 1;  
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Наименование на режима/ 

услугата/процедурата 
Постигнати резултати Нормативен акт  

изискването на следните документи: 

 

 Решението за първоначална съдебна регистрация; 

 удостоверение за актуално състояние, издадено от 

компетентния съд не по-рано от 6 месеца от датата на 

подаване на заявлението; 

 копия от решения на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК на работещите в 

специализираното предприятие и кооперация лица с 

увреждания. 

 

Опростяване на процедурата по вписване на кооперация в 

Регистъра на специализираните предприятия в Агенцията за 

хората с увреждания: 

 Декларациите за обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т. 2 и т. 

3 от ЗИХУ са изготвени като приложения и са включени в 

ППЗИХУ. 

 

 

ДВ. бр. 70 от 09.08.2013 г.  

12.  Процедура при финансиране на 

проекти по програмите, 

стимулиращи трудовата заетост 

и самостоятелната стопанска 

дейност на хората с 

увреждания, по предложение на 

изпълнителния директор 

Намаляване на изискуемите документи: 

 

 Обстоятелствата при доказване на общите условия за  

кандидатите – да не ползват преференции по чл.49 от 

Закона за насърчаване на заетостта, да нямат изискуеми 

публични задължения, да не са получавали финансови 

средства от други законоустановени източници за същата 

цел, се доказват с писмена декларация.  

 

 

Правилник за прилагане на Закона за 

интеграция на хората с увреждания 

чл. 19, ал. 3, ал. 4 (нова) 

 

ДВ. Бр. 70 от 09.08.2013 г. 

Министерство на финансите 

13. Издаване на разрешения за 

митнически агенти. 
 Режимът отпадна.  

 

Постановление на Министерския съвет 

№ 168 от 15 август 2013 г. за 

изменение и допълнение на 
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Наименование на режима/ 

услугата/процедурата 
Постигнати резултати Нормативен акт  

устройствения правилник на Агенция 

„Митници“  

Изменение в Правилника за прилагане 

на закона Закона за митниците, приет с 

Постановление № 270 на 

Министерския съвет от 1998 г.   

 В глава първа, раздел ІІ "Митнически 

агенти" с чл. 6 - 22 се отменя. 

 

 ДВ. бр.73 от 20 Август 2013 г. 

14. Предоставяне на справки от 

регистъра на митническите 

агенти. 

 Премахна се таксата в размер на 10 лева за предоставяне 

на справки от регистъра на митническите агенти. 

Постановление  за изменение и 

допълнение на Устройствения 

правилник на Агенция „Митници“, 

приет с ПМС № 302 от 2009 г. 

Тарифата за таксите, които се събират 

от Агенция „Митници“ 

 

Постановление № 168 от 15.08.2013 г. 

15. Удостоверение във връзка с чл. 

162, ал. 2 ДОПК,  

Удостоверение за наличие или 

липса на задължения за 

публични държавни вземания, 

събирани от митническите 

органи. 

 

 

 

 

 

 

Премахване на таксата: 

 

 Премахна се таксата за удостоверение за наличие или 

липса на задължения.  

 

 

 

  

 

 

Постановление  за изменение и 

допълнение на Устройствения 

правилник на Агенция „Митници“, 

приет с ПМС № 302 от 2009 г. 

Тарифата за таксите, които се събират 

от Агенция „Митници“ 

чл. 1., ал. 1 от Тарифата за таксите, 

които се събират от Агенция 

„Митници“; 

 

Постановление № 168 от 15.08.2013 г. 

изм. и доп. ДВ. бр.73 от 20 Август 

2013 г. 
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Наименование на режима/ 

услугата/процедурата 
Постигнати резултати Нормативен акт  

16. Подаване на декларация по чл. 

88 от Закон за корпоративното 

подоходно облагане за промени 

на авансови вноски и по чл. 87а, 

ал. 2 и 3 от ЗКПО за 

първоначално деклариране на 

тримесечните авансови вноски.   

 Внедрена е нова е-услуга, чрез която декларацията по чл. 

88 от ЗКПО може да се подава по електронен път.  

Закон за корпоративното подоходно 

облагане  

17.  Услуги, предоставяни от 

Националната агенция по 

приходите.  

 Разработена е система, която позволява достъп до 

услугите, предоставяни от НАП чрез всички възможни 

браузъри - май 2013 г.  

 От 01.09.2013 г. стартира услугата за уведомяване по 

имейл за получено плащане по сметка на НАП  за данъци 

и осигурителни вноски. 

 

 


